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 یمه ون مق ون

 فطر رب و میلظع ی رث ||

 هلا رها ر رپ و همان زو رهقتنم

 « لاکب زوم را » ؛تشون نوب ر

 اش رماه وزرجا رثكیسالک كبتنام ور

 رديمایف تروصپ نامنب زد رفطس و

 ههارخ تسرد ارلآ ایدهک ,هدمآ

 4 ؛تشاو

 رتالتح وژنب رت هتسچ رب
 هرکعا و ززجار ؛راچب ر

 نا رلالاپ نرلک | هک
 مدد نینش رم

 نامه
 زا « ۵ اهدپسر اهیففوم

 » رسگپدسکپ اب یراکمه یادتبا

 ۱4 ود ثرهش و تیقعوم اب رناتن

 م دل |هو وب
 باب و ی رنهتبلایب

 رکب رنپل هنشوب

 هخزاشآ

 و راک

 زا یلاکی زو«سیب

 ؟زبسیابلک د هب موسوم

 سیاپ انادنچمررم نامرت آرد

 یاد نبی ای7 لاکیزوم
 ۷ ۳« ۵و ابر نایت

 درک پس یا هظح ام زب ات

 ۱۸۸ هدابش

۹ 



 تسراکب رم

 ل ۱ وز كيسالک
 دن و رکسل روصت اهی

 < امهالک وا > هبب
 لجخ دیاش

 رد دناوش را

 دب هچابن ] یل و ؛دنک بسک
 دن و رک ی

 تل رم

 , وراوقلمت واباکپ رمآ یامنپس تس

 یتخب دب و رقف و تخاسا ر«وچنسچدوا
 یشاقن امشیسءد رب یو را راثكنچ زا یا
 , در

 ووچوب اره زو ره یا رچاس»

 یقبقح و یناسنا نرتسو رب دررآ

 دا رفاصوصخ رد هک ووب یرثآ ,نپ رثهپ لکنچ و زا رک ا,درک یناد رک راک وا هک ۱ ٍ 9 ِِح 5 تا راضتفا زا قرسکب هتفسا یم
 هردخمزاوم لاست-ا زا باثتچا و ینیفروم دشاب رتهب نتسوه ناج«تلافسآ

 تب تور مک اقفحم

 ات اجنیازا»ناملب ز ۱۹۰ ۳ رد
 تشههک یلیف ,تخاس اره تبدبا

 نا رشهب ناوتع و تف رک راتساءزباج 9
 : َّ ی
 رژنک شییصت ار لاس نادرک رک

 ساءهش هیهن امنیس رو

 ... هتخاتشان 6 رهچ
 «امهالک واد تضنل رکی ۱

 وابز ارشمسا هک تسا یا هشیپ رنه
 هدهاشم وا زا یب وخ ملیف یل ودپ هدینش

 رد هسو ی نسیم سس

 ید تسج ت < رضاح

 یوب ووتسامادختسا و تف رد و ویلاپب

 دم و

 نودروک یاسین
 ودکا ربیاچ ,دپاب وب ووتس

 هتدهآ - ییاتهمش ۳

 رس رحص

 «آاصالک وادرد یز سس و

 ِ ون تلف و خرچ»
 بوم هثیب رته

 زن وجال ددنیس سیم

 « دو ویلاه

 ۰ جیشعیا« رهچ ۲35 هس

 هک یقالط یتاهومو نا رب ین امشچ
۱ 

 یالر ۰٩

 یرتحر

 ردزن وج , ورادمان < زن وج یل رش»

 رها یرول لقن رد «ایهالک واد
 ووشپم

 ید هکنيا زا سب یلرش

 هل اخاشامتب ءو رک ین اوخژا و ]لیصحت

 یققن تناوتت یلو دروآ یو راه

 ( ۲ هصفصرر هیقب



 مزالنمیرتک اراک نینچ ندنارورپ

 مشچ هچیردزا ارایندرود هک مدید
 و یا دیسردروم« یسلن ارد رف تب ۲ گز | ,

 مهدب را رقاشامت

 كي ار ملیف نیا کا

 نزاوت و متیر دوب هتخاس یئاکی رما

 نیج رد ؛ درنیمقرفیلب ملیف

 سیلیف » شقن )رد نویتدیوب دیدروم
 ار یسیلگنا درف كي شقن(« كات
 وا یئاکیرمآ درف كي هکناتچ نآ)

 لاحنیع رد دنک یمانبا( دنیب یمار

 هچب ردزا ار ایت د هک دنک دومت | ودی اب نوین

 دنیب یمیسیلگن ی مشچ
 یگنهآ امتحامش

 رد ایتد رودومت

 دیت ادب تسین دب لاحنیعرد دی هدینش
 بلغا ردهک ملیفمت یعقاو كي زوم هک

 كنه۲ نآددرگیم رارکتاه هتحص

 هنارت كيهکلب تسیتامش یانشآ

 ابناترپ » شمات هک تسا یمیدق

 !دشابیم «نک یئاو رمکح

 هراب رد یاهدیدع بل اطم زا

 ملیف یسک رگا دناهتشون ملیف نیا

 «زورداتشهرداین درودودشاب هدیدنار

 لعجتاب؛ قرب و قرزرپ رثا كيار

 یئابند هک درادنب یم دنمهوکش و
 روطب و تسن [ناتساد غوقو هنحص

 میظع یزاب بش همیخ كي ارتآیلک
 طاقن زا هشیپ رنه اههد هکدنادیم

 ار شفلتخم یاهشقن ناپج فلتعم
 كينکت شیامن رد و دنراد هدهعب
 یلک روطب هک هتفر راکب یدیدج

 دیدجیشی امن قرط همهلمکمو متاخ
 ۱۰ هحفنص

۳ 

 دابز «ژزور د

 ملیف هیهت اتشه

 هد راد یملاع

 ونه دیتخ لکب ام : بلطعم

 د زور د

 نیا هیهت نایرج
 | زن یسیلگن | و نآ وج نا د رگ راک «ن
 نمح هک دشابن درومیب دیاش هنکن نیا رک ذت

 نا زاهک یقیصوت نیااب مدوبهدرکن
 مقفاوم دوشیم

 شی اساسا واتمدقم ابندرود»

 و قرزرب و للجمملبف كي هجن ] ز

 یناتساد هی اپ رب هک دوب یرن قرب

 یناتامرهق نآ ردوهدشراوتس|بوخ
 هدش هدرورب ینشور و یبوخی

 . دن دوب

 مود هجردرد ملیفقرب وقرز
 نیا هزات و تشاد رارق تیمها

 دوج و لولعمدب اب زین ار هوکش و لمجت
 تسناد .داتلکیام ,ملیف هدننک هیهت

 یلیخ ندرک جرخ لوپرد شتسدهک
 دن ادب هک یلوپاصوصخم .تسازاب

 فرص یلاعو بوخ یفده هار رد

 ندنارورپ و مسجتمو دنایب
 یتعی لوا درومرد -نا نائامرپق

 مهبوخ وهدوب لیصا ناتساد هک رک ا ۱ أ

 هاوخانهاوخ ناتامرپق هدشناب

 بیم رارق یکتسیاشب دوخ ناکمرد
 دشاب دی ناتساد رکا یلو دن ریک

 تاجن هدهعزا مه ناکشیپ رثهنی رتهب
 یمتعابطقف ودم دنهاوخن رب ملیق

 دوهشم رتشی ناتساد فعض هک دن وش

 ددرک
 «زور داتشه ردایند رودورد

 اناوتو كرزب هشیپ رثه هن ولهچ

 ناکشیپ رتهنی |باختن |,دن رادتک رش

 (هلاقم هدنسیون) «نوسردنآ لکییام» و دیقف«دات لکیام»
 هراپ رد هرکاذممض «زورداتشهرد این درود»نادرگ راک و هدنلک هیهت

 . دن وشیم ه دید ملیف ی اه هنحص زا یک

 عنب دشناوتب ی
 رلاق د ۳ دشابن دوهشمو سوم

 لیف
 رپو منه رد بد

 ۳ گرا ناتساو رد, یلک
 ار

 رثی وخ تیصعخش

 رم و ن۶

 رلبج نیازایرایسب دروهرد
 انورود»ردهل یذقن هشیب رثههن

 : اتوک هدشرادگ او اهن اب
 _یم بوصحم ناشیهشیپ رتههرود لر نیمه اش رگ رثهم

 اب شفن نیا هکیئاجنآ زا یلودوش
 نیم تیصعش و هقیلس ,هیحور

 لا ره,ورادلماکقفاوت نان آ د رفدرف

 راردهعمامت تی اضرابار شی وخ شقت
 ار مادکر هزین یچاشامن وهتشک
 ,دهعب ارملیف لوا شقن یئوک هکتانچ

 . ردنسپ یمو هتف ری ذب دراد
 دش مداد هک یتاحیضوت نيااب

 نارام» رک ادوب ده| وخنن یبجعتیاج
 رتک اراک نیررت بسانمرد ار شی رتید
 مینک هدهاشم هفاک كي هبحاص ینعیدوخ

 یاپماس طقف هین ان نیدنچ هکیلاحرد
 میظعهدرپ یوروپشم و بیک رت شوخ
 نامهنیا!تساهد رک لاغشا !راملیس
 «یبآ هتشرف رد هک تسا یرتک | راک

 راپ ار میظع ترهشنآ شب رتیدیا رب
 دشابدب بت ینفتش یاجایو دروآ

 كبشقت رد ار منوتلکسادرو رکا

 لد رد ار «ارتانیس گان ارف» .تسم

 تبار ءرخالاب و هفاک یون ایب هدن زاون

 گلاب لگ رسیدم یاجب ار«یلروم
 مينيبيمناتسلگن |

 اما نیبه یور یلکر وب
 جن دشهدی زگ رب ناکشیپ رنه و

 مه یهاک رگید فرطزا
 راک تیپ شه یزا هک میدوب راچان

 یچاشامتتقر هک دشیم و سد ید اب میلک فذح هنحص ك زا
 >-یمهدرب يور هچاآ زاو ددرک یو

 بپلفاف درنگ
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 شا هیهت زادیاب
 هک دو یاهنس

 اما * یرا
 *)عو یلح
 نیما یو

 كي هنحص مربا

 یا حاالهماب
 هک دوشهدین اجنک دعا "| را

5 

 تااخدنازاب

 -یمرگب دنا رگب ذاب تس
 3 1 د داادنادم

 دو> یورارهنحم لک
 ت رشل اراک .دنک یمزک یر ۵ ِ 3 اردلوضف رتک | 2 ی

 ومانمک مدآ كي دیاب و

 نان امرهق یزاب یوتدیا
 دراذگب ناشسب رسهو ۳

 ی 9۳ 3 را

 دشاب دن اوت یمن یسانشا: مو]
 یزاب رامقهنحصزا هک روب

 -ترربار» هکیتقو شیپ لاس هس

 یامملیف روپشمهدننک هیهت « كرالک

 یثادرک راک یارب ارم یسیلکنا
 درک باختنا اهنکفا بب > ملی
 تساهتصرف نآ زانیامتشاد نبتی
 نانا رمع رد رابکی زا شیب هک
 راکب هک اهدعبیل و. دهدبمن تسد

 4زور داتشهرد ایئدرود» ینادرآ
 متفایردبچعت لامک اب مدش هدب زکرب

 دنب وک یمهچت ] فالخ رب ینخبشوخ هک
 دب وکب ارردتسا نکمم مهراب ود
 ۸... ایئدرودو هک یسناش درومرد
 هملک رکید تشادرب رد نم یار
 ندروآ یور موهفم نتفوکرد
 نانچ نیا « دناسریبن ار ید
 رد هنشاب زا ار رد هک دوب یتسرت

 , دوش لخاد و درد

 عاهنکفاسب و ملیف درومرد ی

 و سس مود كنج میاقوب شناتساد
 ورک هیکت تایعقاو مسج 1-9

 زا دات لکیامو هک یملیلدروم رد
 تالیغت میظع و عیسو 0
 و هیکت دومت هی < نرود
 زیچ همه یور یتسیابیم "* و

 هج رد هشبب رنه راهچ و لهچ تک رشای یمیظخع(كن رف رهش) كد زا هنحص
 . تساهدشهیهت رکشل یهایس را رهجنپ ولهچو ناهچكء
 _سس

 هثیب رتهراپچ و لهچ ءرخ الاب
 ۱ ملیفود نیا نیب فالتخا
 ات درود هیهت راک هکب زور نینسخن
 نایاار ووخ حوضرب دیدرک عو رش
 * داد

 یرادربملیف هکیژور نیل وآ
 ویووتسا زا حراخ رد« اهنکفآ بمب »

 ناکشیپ رنه و ناثک راک تف رک یمماجن
 نارادهجرد و نارسفازایهورک و

 رد ناتسلکسنا یئلاوم یورین

 هدمآ درک « ریاشنلکنیل و ءاک دورف
 زا ورپ زااهراد ربملیف راک ردرظان و
 دن ووب هایی ا وه

 طقن هتفریپیور هورگ نیا
 لافشا ار هاگدورف زا یاهشوک

 . دندوب هد رک

 ملیف ردهباشمهنحص كيرد اما

 زا یکی شعوق و لعم هک يا درود»

 زالبق) وکسیسن ارفناس یابت اب ایخ
 ناکشیپ رتهعمج رب هوالعووب (هل زلز
 یهایسمیظع ءورک یللملانیب كرزب
 زا و اهورهدایپ لوطرد هک اهرکشل
 دنتشذک یم رصعنآ یاه هفا لب اقم
 ارلیوط وضی رعناب ایخ كی رسارس
 ملیفردرکا .دوب هدرک لافشا الماک
 راک و رس تب ابام «اهنکفابب»

 هثفشف < ۰

 هاجنب و دصتفه هنحصنیا رد

 نامزنآ یاهسابل اب رکش
 هکسلاکل وچ نییام هک دنتش

 دنتف رب فرطن ] و فرطنیا للجم

 هدرب یورهیناتهدزا شی هلحصنیآ

 دشکبمت لوط

 دادهت منکیم روصت هتفرمپیور
 62۰. نور ویو اه رکعا هات
 ددرک غلاب رقن رازه جنب ولپچب

 یئادرک راک در ومردن«تیلوئسم
 رد . درک یمقرف مه قوفملیف ود

 نم < اهنکفا ببو ملیف دروم
 ملیف لابقرد هک یتیلوئسمرب هوالع
 نادن واشی وخلب اقم رد متشا دنأ-اد و
 یعقاو دا رفاهحه هک )ملیف نانام رهق

 (دندوب مودینأاپج كنج نانامرپقو
 درومردیل و

 قرن تلوئمعون <۰۰ .ایئدرود»

 جرخ لوئسم نم اجنیا , درک یم
 یرکید سک لوب رالد نویلیمتفه
 1 مدوب

 یتسیابن «داث لکیام» ارهاظ
 دشلب هدوب یضا ران جراختم همه نياز "

 ود و تسیب نامز نیاات یو ملیف
 - تساهدروآ تسدب فلتخم مزیاج

 باسح هب ار اه راکسا رکا هتیلا

 : میدوایت

 متشاد تیلوس« زین

۳۶ 

 س راکارچ دنتسادیمت هک واکجن
 ناشدوخ ر زا ملیت
 وزااوتو ؛املسم ۳

 نآائدوب نم
 نیب و م 31 زتهو دوخ

 ابتعا

 فلاخم نانچ نمرفاط دوج و

 ۳ درب هدعیاتازوصا
 نتشادهاگت یفخم یارب ناشدیدش

 و تاک رحزد الماک یعتو تربح

 لاحنیا رد « دوب مولعمناشراتفر

 برطضم نطابررو مارآ رهاظبنم

 رد متشاذگ نس هب مدت شوشم و
 یهاکت رایتخایب ءاکی وءاگ هکیلاح

 رد ادابم هک

 یلصا نادرک راک تدم نیا مامت
 هتشادن ربخنمو دشاب نمرستثب

 دخادت ایم رس تشپ هب

 كي تشذگ هک یاهظحل دنچ ۵

 لحم هک متشاد رب ( رو رب و) باپ هنحس

 یرادرببلبف ٩نیبرود یارب یبسانم
 .تسیاب یم هکیاهنحص نیتخت رد
 شدرک ووجتسج . متکادییدوخ هیپت

 . یلاحرد یراد ربلیف یوتالپ رودپ
 . توکسوتق اب یتف نانک راک ماهتهک

 " لرخالاب دنورکیمزادنارب ارم مابت
 تم هکب | هطقن ردنمو تفأب نایاب
 دوب هواتسب ااجنابه زیث یرادرملیف

 کینرکف» : تک منع فقرتم
 «دعاب هطقن ییرتپب اجنیا
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 تخادت !  نمب یهاکن راد رلیف

 هک .دیورکت ک



 مس را و نادرا
 ۹ ۳ هج قم

 زرسس ناهج درب اناوت وكر زب یوبووتساوو 5 *رل كرو ۳ 7

 ژرکزمه ۱۵1 زا یخرب- هتخاس ی. یقق
 روربلاه یاهوبدوتسا ریاس رد زین رد 1 ۰ لر  یاق ۳ 9 ِ

 . دن | لوغشم راکب دیدج همراتس اسملک ت2ن هل ۳
 ۳ ک و و 3 ك رس تخ

 یاهتیلاما« تنارک یراک» نایناهجب « وا راهنیجم هر ۲ :
 2 1 دیک و

 یالینرد یزاب اب اردوخ یئامنیس .دد ارواطقف مدرم البق هک دناسانع هچب ندل وه هک دین اد

 رریوزااهدرا وه», < كانل وهتقیقح هال وب هدید« منهجن گنشرف و تسئ اوت روطچ ود
 ۰ ست د رک » 1 / راک

 یناپمک رد« دان رس ینپ > و «ایئیج ولب در" یزاب من ودردوا ۶ رد یلر یاق

 . درک زاغآ اببماک

 سر رک >ارب وا ریهشهدنناوخ

 امن تیقفوم نی رتک رزب < روم

 رخ و هس الا
 یتج و اس > و < ینیطالپ

 بن >یاپمانب-« ت

 بثکی» لوا لریافیا اب !رشیوخ ی
 و*ن ست رروآتسدب وبدوتسا نیارد« قشع درب نالاگته نا هدرف <دوریم ننکتشاوب تیسا

 تناوت یئانیس یاهررثهیمداک آ زا و

نب رثدنم رثهناونعب | ر الطلادم
 اراتس

 . دنک تفایردلاس

۱ 
 اسلک ۰۱۹۳ 4۰ لاسنامهرد

 ثالرصجمنب رنک رزبو نیرتهبرایکی ی جنتددنیادرک افیا«نیک رب

 ۱ راز و هدرک یزابدو ول اهردنیک رب هکر

لیف « بشکی هعقاو»
 ,رالعک دوب یم

ب راکتسا هزباج تفایردرب
 ول اه ناونع

 بوم مهیزب اوج. لاسلوصحم نی رت

 تربلک تدوسلک , لب كرالک

 درگ راک راک كن ارف« ناکشیپ رنه

 لآ تسیراثس نیکسی

 وب

 ر ترسبارو

 تخاس

 اقأدع + تربلک زا رظنف رم

 دوویلاه فورمم لاک راتس زارکید

 هدف یرورماترپش

 < ترویهانیر و الثم.دنتسه

 ۱ نایک انا بوبحم ناک راتس

 چون اهلاسزا سپ _مهالعخ

 ۳ ساز عمو 0

 اع 1 تخاسیراجزیدوتس

 چک رد بنات اب رابو
 ار شا یمامنیس ّ

 / زایا هلحصرد یرومكمورف و(دیتف) یسیساارفتربار « یسناجنو « (دیلف) تراک

 تخاسایبملک ی ناپمک رد رهارت یلتاعسا هک یراآ ی رتها زایکی «
 وب یرفمه

 :نوک ینشک ردشروش»

 ۱۳هحنص



 7 و و 1 1

 1 * و رعم مش<دو

 و وبل

 و 1 قن وم 4 ک ئ 5

 5 ۱ رد

 ودمآ رد ابی ۱

 1 هار ط سیرتکا

 روت | ۲ ه دن اسانش
 را ایک وجخ یلیف یبتسنال د و ویل اهت ۳۱« كب ون اتسا | راپ راپ> ,

 ۲ ۰ س مایف نبرتیب ناونمب رب راثآ زور
 (۱۹۳۷) سالا نالتس 1 لاحب ات وآ رک یزاپ ایپملب

 ۳ و د ششقن سب ۳ اکسا و ءدش رک یزان ایم ی
 اکسا ةزیاج تفا دناک (۱6۴۴) فعاضم تمارغ ۰ (۱۹۴۱) | وح ماد تب ی تا ات نود
 رج جیب رپمک كمسدس رسم یارب قذع هک یزیچ» :زا امن آ نیب دب اب هک

 ۱م ماد ام و ام و ام جو ما با جو مد جا در و | نافمرا هعمجز ور رتخد و دوش

 ۱7 2 یلاث لی و دن ولب ومهراتس كي ۱۹۵ + رد صوصعت و «نسلیا مرهارغ»
 ن هه وربرهچب و  ه«یدیلاهیدوجو مانبیاهوبق مچ و

 ون اد رگ راک یارب نامشیز 1 وآ رد ایپملک یوبووتسا زارس ۱

 وا كب مساپاریکن اف همه,نیازا

 . دنتخانش یمادص شوخ ناو

 تیدی ات اعتبا زاد

 تفرک ارلاس ملیف نیرتهب راکسا
 نبرتهب راکسا تفاپ رداب 4دی ران ودو زین و

 یاهزاثنارود مود شقن سب رتکا

۳1۳ 

 اجنیازا» دا یا هنحص رد «تلیاک یرمگعن ومد و «ا رثانیسكنا ۲
 كن ارف ۰ تفرگ راکساةرباج تشهاعمج هک ایبملک ۱۹۵۳ لوصحم ها

 ۰ د رک پسک | رروتک ] كب نآ وئع ملیف نیادو یژاب

 ۱۳هحفص

 نول رام دخاار لاس لوصحم

 یرما وا,(روتکا نیرتپب) ودنا

 (مودشق سب رتکا نیرتهب) .تنس
 [ناررگ راک نی رتهب ] نازاکابلاو 1

 دننن رک راکسا

 تشه اسمج «زادناراب رد و

 زکی هیات زایچ ؛دروآ .تعدب راکسا
 ۱ ناو یارب كربوشد اب ؛ ۱

 ۳( "داص رر«وقب

 اد فی امش

7 



 نب رد دن وریم

 یئامنیسحالطصا هجوتم الصااب

 -ین (زاتن ومیدصتم) )08
 رگ ای دن وک ۶ ِر

 رد نآ زا یموپهفع یتنواعتا

 نیاژا یزیچ ضرفب مهزاب و ددرگ
 نیعهب ناشتامولمم دنشاب دن قفل

 یدصتمد

 دنیاشوخان واجبات ژاتن وم یدصتمشر

 زا دایزهک درک ناعذا دیاب تسا
 ژاتتوم یدصتم . تسینرودتقیقح
 یاههکت ندرک مهرس شراک اهقاو

 ؛ساسحا یلو تسامایف هدشهدب رب

 نبا ردیوهک یعالطاو ملع ,نوذ
 شزرارد یدایزدحات دناجنک یملبع

 هک اربزتسا رثوسملیف رابتعاو

 تاعطق ندن ابسچ لمعنیمهاب ژاتن وم

 ویلک «بیک رتو رورگیدکیب ملیف

 ار یشقت نانچملیف ینامتخاسیساسا

 و شزرا نآ یارب دناوتیم هک وراد

 یلکبای دروآ مها رفیرتشب تیمها

 نیب زاهدرک طقاس رابتعازاار ملیف.

 درب
۰.۰ 

 ای و)ژاتن و_-میدصت« كل راک

 11:1])۷۵][«روتنومو هنارفب

 هیبت رد (۳10110 یسلگتاب و
 هیبت هک دوشیم عورشاجن ۲ زا ملیف
 «مل اطمیا رب اروب رانسملیفناک دننک

 نم صخش دن راذگبم یورایتخا رد

 ملیف هیهن ع و رشزا لبق هتفهدنچ الویعم

 رابدنچ و هدرک تفایرد ارویرانس

 تایل زج هیلک اب هک مناوخیمتقواب
 و شزرا,تیمها و موشانشآناتساو

 یرصب » رظن زا سناکسرههک | ریماقم
 تراجب وكرد درادمارد رسارسرد

 : ملک «سحو رتپپ
 كب رهلثم ملیف زاتت ومیدصتم

 ینننامزاسرد هک یرگید دارفازا
 تصن دننک یم راک ملیف كي

 یوحنپار ملیفناتسارهک ورادهفیظو
 هتسیاثو بلاج , هدننک مرگ ر

 راتفا همل

 د (( ژاتنوم)) هئارف ظفل

 | ی شر تبددت یسراف رددشابیم (10)]2017)

 ددرف])) هلاقم نیارد

 ۱ (( دود نیاپ]) ویدوتسا

 ۰ دیونیم نفس
 ده خر

 شاهیهت رد درم نیا هک یراثآ زا

 شیامن نارهتردار «كرم

9 
 رک

 دصتم (( نرسلیو كي

 د ناتسلگت

 +  بلط«نیا .دناهداو

 ملبفا لاثفوم هرابرد .عنماشچ .و یلک "هدسیا ی دز

 مد هم

 لداممهک_ (۲۸0)۷10) ۱

 یاهملیف ژانت وم ی

 | یاهلیوتاصعقمودودخ هرابر

 | یهاروددهتشاد تک رام

 ,دش نایبهداس ینابز

۱ 

 ؛ راکفا یلک روطب هکدنکسکمنم
 راک ردنادرک راک لیتسااب تاساسحا

 دشاب سکعنمیو

 هچن نم راک رظن هطقن زا

 نهذ رد هکتشیا دراد تیمها

 ردهشیمه و وابكیدزن « نادرک راک

 روطن امهمناوتبات مشاب وااب سابت

 شراکف| واههدی: راک ز رطب متفک هک

 ثكي هجیتت رد و مثک ادیب ینانشآ

 بزن رهمهان وا هک ملیف زا سناکس

 نهذ رد شیاه یکدیچیپ و اهبراک
 نب رتهب تساهدادببت رت وهدئار و رپ

 تصور نیازا . منک ژاتنوم یپجو
 تاقوا مابترد مثکیم یعسنم هک

 ملیقهاوخ مشاب ناد رک راک تسدرانک

 زانودیب ایو دوشهیهت ویدوتسا رد

 ای وتمیبطیاههنحص ردو ویدوتسا

 نیا - یعقاو یابنابایخ و هچوک

 انشآ زاریغ یملاد دنویپ و سامت
 كمك روتن ومب ناد رک راک لیتساب ندش

 سناکس( رفست |)«تلاحو هک دنکیم

 . دیایروزیپ ار فلتخم یاه

 یدادعتبالومعم ملیفیوب راتس

 دوخ هبوئب سناکس ره و سناکس

 نیدنچب هب هنحص ره و «هنحص دنچب

 مین (81101) ینامنیس ریوصت

 ری واصت نیادادعت الومعم هک دوخیم

 دصتشه ات دصر اهچ زا ملیف لوط رد

 51101۲ )دنکیم توافت طسوتمروطب

 لوط زا رادقم نآبیئامنیس ریوصتای
 قالطا نامز زا یتدم نآای ملیف

 نیبرود نآ یطرد هک دوشیم

 كي رد و هیوازكي زایرادربملیق

 زک رمتم یمسجیورتباثرداک ای نالب

 یرادرپملیف نیب رو درک االثم دشاب

 ریوصت ورب ورزا هیناث هدزناپ تدم

 نوسلب و كا ردرف
 هیارب روتن وموهل اقمهدنسب ون
 ناتسلگن اد وو نیاپیاهوی د وتسا
 عطف یاهرون هب یگدیسراپ
 را كي تشون رس ملیفهدش

 دی امنیم بیت ار یلامنیس
 لمع ثي هک تساجنیا رد
 ملیف عطق ندنابسچ هواس

 دن مدیره
 هچ

 ایف زا

 اد كيتامارد تبحها و شزرا

۳ 

 ۳ ار یا شیب رنه تروص

 7 یک ت کر ح نی دود هکنآ نودب
 و اب یلانی ِ /مادیس ریوصت كي
 نر یا هبناث هوزناب 101 2 ات ءورناب

99 
 امعاتبقارم نیح

1 
 رغم هبواز دنچ زاار نقص

 ۲ از |كب ره.تسا هدرک یراد ربملیف

 ۱ رد ]و نحصهک ری واصت
 رو دهو مناشن فلتخمیرصب
 سامارد ی 5

 زن زا هنص كي یلک ی ت 1

 رادوگر طب یوسو یاس
 زا دب « درادیص تب تب

 باب نحصكیزا یرادربلیف تا
 رم نادرک راک تفای نایاب بیترت

 اره لعمو هدناوخ دوخ شیپ
 هک یعلیف لوط ردارملیف تاعطت

 رو ایووجوب | ر یا هنحص هتف رمپ ور
 رررک یمروآدایو دوشیم رک ذتم
 تسامزال تمسق مادک رد الثم هک
 هدناجنک (پآ-زولک ) تشرد ریوصت
 سوصخب تیعق وم ودر و نالف ردایودوش
 راداجدیابار كولایدزا ءزج مادک

 - انوممو هتسچرب نان ادرگ راک بلغا
 قاطاردار هبرجت و یدرک اش هرود
 زا لبقو دنا هدن ارذگ ژاتن وم یاه

 و بیک رت المع سناکس كي هک

 رد حوضوب دنناوت یم دوش هتخاس

 مچمارن] هدشژاتن وم مرفدوخ نهذ
 . دن زاس

 کنآ زا سپژاننوم یدصتم
 هحص كي هیوازلا فلتخم ریواصت
 +هدادرا رقیسررب درومار دحا و
 رهیاه هیبک نیتسخن تقدب_هکن ۲ زا
 .دداکنایدصتم هک ) ارملیفزا تسق

 ۳1 زا حب زورره ژاتنوم
 ثبدشجراشپاج رارتا رب الزا ملیف
 ۳ ۰ تفدب (دنروآ یم درکاج

 یلکس |كي دن |وت یم در

 زالبت بدش لماع هنعص
 دال رس مپب لصفنم تامطق

 یا 1



 تشرونالپودشاب ملیفرداک ید

 ک یهرابت
 براون نآ رد هک ار تام

 را تداخ ول ادطوب

 لر ژاتن ومزیم یوردنی۲

 هل وا هدام حالطصاب هی

 هک )لماک سناک ی هی شب

 یلاتسربواصتاباهورو نر و
 درگ ژاتنومناطارو (رود نا

 دوخیمداحب | دوخ راک المع ژاتن وم
 ناب دصتمدم۲
 ۱۵۵9 یه
 ءاه هنحف توارخار
 كي هب كيورن هدرب 3 ی

 نیهرد ولشک یمن لوطرنع
 هتحص نیمه یرادربدین يا

 فلتخملحم تسیپ القا هک تر ۲
 تب 1
 د رآ عارف یراد ربملیف نیب رویا

 دنچیادهنحم یضعب زا 1

 تسا مزالیا هی از
 راد ربملیف فلتخم

 تس»

 د هقف
 رب لاح

 تسیب ابیرقت زا

 یرعب هبواز
 ی

 اد (كرم یهارود) ملیفرک |
 نآ رهث ردهک) شیب یدنچ سک ر امنیس
 ۶ تدادشیابن ستاکس دب الدیشاب هدید(

 امشردنآ ینارلیبموت| اقسام
 رهب .تسا هتشاذگ یقاب یناجیهرثا

 لیبهوت| «کییاهظحل نآ ردلاسح
 یورملیف هشیپ رته( لیتساینوتن ۲ )
 هک دنامیمن یزیچ و هدیرفا تسپ
 درخ و هتخادن | نو ریب | رهدنن ار كم
 لپچ زارتمک ینامز تدمرد ,دنک

 6117( عطق) لمعراب تسی هیات
 هب واز رابتسیب ینعی دریک یمماجنا
 نالب»... دوشیم ضوع ملبف نالبو
 نالب_؛ینارلیبموت|؛هقب اسم« یمومع
 لو تشپ «لیتسا ین وتن [ »زا یتشرد
 زا ی-طعسوتم نالس لیبموتا
 نالپ ؛ ندژز رود لاح رد لیبموتا
 هریغولیبموتا یاه خرچزا یتشرد
 9110اب -هشارفب - نالب )
 ندوب كيدزن ایرود ار یسیلگناب
 هکی|«ءژوسو هب یرادربلیف نرود
 -دنکم واجب | هتفرکرارق نآ یولج

 یرداکناسن | كيزا یمومع نالبكب
 . نان اریدقماست موآ هک ساملفزا <

 هنت مین هکتسن 7 طسوتم نالب « دهد

 هک تسا ملبف زا یرداکپآ ذول
 ب هرچ
 تور رداک ردارد نیش دنک

 هنعصنم دمآ مها رف :لصو و مطق

 یاهینان لهچ هنحص, هنفرمهیور

 هناثداتشه الثم دروآ یهدوجوب ار

 ملیف زا تمسق نب ناجیهدیش؟یم لوط
 نتف رگ رظن ردنیمه.دوب هتفرنیب زا
 و عوننسبس و نآ دیدحت و نامز

 لکشومرف هرخالاب و ریواصت ددعت
 اهنآ هلیسوب هک تسا ریواصت نیا
 قعع ای تلاح زات وم یدصتم كي
 روصتالاح. دنب رفآ یم ار یاهنحص
 یهار ودر ملیف رد هک یدررمیاجب هک دینک
 ووب لیتسا ین وتت آ هدنن ار كمک «كرم

 رتسم هک وب هتسشن لگشوخ رتخو كي
 شدرک یارب دوخاب اروا «لیتسا»
 ودن [نیب ودرب یم رهش زا جراخب
 ؛تشاد دوج و یا هن اقشاع هطبار زین

 اب ار هئحع یدروم نینچرد رکا
 هلصاف یبو مهرس تشب یاه عطق

 ردقوف هت ومت لثمءات وک رب واصت هب
 مد رکیممیتقت- یلارلیبموت | هقباسم
 دشیمبا رخملیف زاتمسقنآ املسم

 الوصا یرروم نینچ رد هکنيا وک
 یابا وژژا و ودنپ ار هنحص نادرک راک
 هقباهدرومرد هچنآ یاوسیرگید

۱ 
 یراد ربملیف وب هدشلامعا ین ارلیبموت |
 تشادن دوجو یمو زل رگید ود رکیم

 هک) نآ نیلماح و لیبموتا زا هک
 ناوج دره و نزگی درومنیا رد
 رایبیاهنالپ رد وایاوز زا (دنتسه
 ددرک یادربملیق ودعتم

 ودشو رک نمضهک یناسکب لا

 ژاتن ومناطاب مه یرساه ویدوتسا
 ادنسزب یعنمزادنن زیم
 روطچ ار < مطق > نامزابلحم»

 هک یمهفیم اجک زا ,یهدیمسیخشت
 <علعق» دیاب ملیف یا هظحل هچرد
 باوج-«؛دوش ضوع هنحصاب نالپ و
 دیاب اتمدقم تسالکشم لاوتسنیا

 -یبروتن وءءاگچیه هک مهدب حیضوت
 -یمن ریوصت «ملطق» هب تسرتهج
 یتالپزا سوهویوهیورزا ودنژ
 + دهجیمت رکید  نالپ هب

 سناکس؛ ریوصت عطق زا لبق نم
 ومهدیم را رق هعلاطم درومتقدب ار
 تیمها دیک ات هطقن هکیماکنهسیم
 نامه رد مداد صیغشت ار هلحصره
 ارنالب وعطت |رری واصت هتشرطاتن

 دروم رکیدرابار

 مح 4
 2 از 7

 صاخ یعلو اب امش تسوب هنوگچ
 -تفاطل و بذج دوخت ! ِگ
 تقاب دهاوخ زاد ار, ینادزو
 اون مرک لاععتسا اب ماش و حبص
 توارط اب هراومه ار دوخ تسوت

 رسارسرد وناب اهن ویلس .دیزا-ایزو
 تسوب اون مرک فرصم ان ناهح

 دنرادیع هاگن ابیز و فیل ارد
 ماهدیمهفهکن یاب . ملاحشوخآ

 منک طظفح از دوخ تسوپ
 تسو زا رووخ توارط تسوب هکن

 تسا تولبر نادقق هجبتن رد طقف دهدیم
 داوتمای مرک طنف

 اوین لاستا ز
 مزال

 هچ . دهد نی
 وطر هک درک دیهاوخ هدهاشم ًاروق
 اردوخیئاس رو تفاطل ندبتسویو هدشنیمات
 ..دیانیم قلب
 لیکشتیجس یاهلولساهت ویلیمزا ندب تسوه
 مترت اهاولس نیا نناوح ماکشه هک «دخ
 تسوییمرزو یئاسز دوخ تیوطراب و «درک
 شان رنارد ًارف هبیناتج الثحار

 ناوج ساخشارب دوشمک تبوطر نیا باتقآ
 فر

 َ مح 7 1 ست
 تسوس کر یاب تیرسموا

 و تلوهک رثا رد هک دوتیم يترت شوطراوهح ندپ تسوب نیز رتفزا
 ۱ ور چو یچتسویرداجودتعتوطر شرت
 .ب اس رتاجتم یاولم یئاملآ نادنمتناد تسوپ یکشتن عفرو
 مرک هوا هدام نامهو دوشم هدیمان تب رسوا هک دناهدرک

 یکشخ لباقمرد ار تسوی تبرسوا "تاحوم هراومهو ظفح یکتتت »

 دروآیم مهار ف ار تسوپ يمونو
 7 ژ

 تکرشب

 دنیا داجبا یار ددرکیم داجبا

 ۴ ۱ ناریا» یروصخ + هد ام

 :حو/ و ی سوپ. ینرتم ی ابپس

0 ُ 7 ۹ 

 ورک سما راس

 ۴ ۰ حک

 معتسوی سو رعف زا اددحم
 3 اس هک بخرم

 دنشک هلولس نیا تیاعت نامز
 ربزز توطر ناصق هک درب .دنهاوخن ربات و
 تسوپ تلع نیم دیامن ناربج از تسوپ
 هللشخ و هدررک ادبی یر لی یطع ندب

 رهاط تسوبرد كورجء نج ًاتجیتو

 یارب 7 ار یلعع نیا هکنآ
 ز داجیا ارتیوطر ننا و هداد
 اد رو ار اون مرک یتیاب
 زا امش تسون ات دینک لامعتسا
 ز نوصع لورج و نیچ تقا

"1 



 رتک د یاقآ زا ین اتسار مهنیا وات

 لوماسدوخ تسود هراب رد یس وا

 رد یزور ؛هدرسک ف رعت نایکیچاخ
 یاهمان ندرکتسب لوفشم هناختسپ

 رادتم هکم دی دا رلوماسناهگ ان مدو#
 ۱ یتقو. تساهدپ رخ ربع یدایز

۳ 

 ید

 ۱!هحنص

 -هنهک هشيب رذه هل او ش سی روم«

 الاب شراک اهزور نیا یونارفراک

 یژوملیف رد تک رشزا دعب وهتف رک
 ودصهب ملیف رهیا رب شد زمتسد«ی
 تساهدیسررالدر | زههاجنپ

7 
 ناوژنودارنمسا
 تهجب . دن | هداهن

 هچ یاربار ریحت همهنیامدرک لاوئس
 جراخاپ:دادبا وج ؟یها وخیم یفرص»

 هکنی | ات تف ذگ ن ای رجین |!مرا دهبتاکم

 هبتاکم طسوت وا مدینش دعب یتدم
 !تساهدنش نا درگ راک

 تن زا یناکیرم ۱ روزشم

 لرورف رد د  كر دش روویلاه مزاع
 ۱ تشارراهظانا راکن ربخ

 وبه ن ی رازا شیب رم افت ابمرسهاب نن
 یرود ۴ ملک ل حت اروا

 راسیلک یوتیدوتسا *
 یارس 0

 سو سس ست س

 نطو تو
 !دیژام رف هدافتسا یلخاد تالوصحم زا هشیمه

 رب رسب و تست ایناریا وزت رنه دنا هتفک هک یئاجن آ زا

 امیاهملینرک| الاح میشاب هتشادار یرا ودیمالامک نامدوخ یامنیس

 زا نامیاهن درک راک هکنیاابو دنیآ یمردراک زا هتورسیب وفرخزم
 ار نامووخلددیابلقاال . دنشاب یم عالطایب زین دوخ راک یابفل 1

 رکعنیارو:مینک شوخ نطو لوصحمیابن ر ول اتفاو سو اهودرات تیر
 یاهودراب

 ۱ هک دیئامرقب ارینط و

 هب رک زا رظن هطقن چیه زا
 دادن یمک تسدهسنارف یشح و

 رامخیاهمشچ هب هظحل دنچ
 رک ادعت و دینک ها ناشیا

 تقوت] دادن تسر امشب یتلاح

 دی و ت امیاههتفک رددین |وتیم

 هک مب رادهدیقع امیتح , دین
 «عونمم طاقت ریاس و اه)یکتج رب

 هطقن ره زا زبت ناثیاندب



 «ماگدشمک هن اسف |»ملیفآریخا هکی روهشم هشیپ 3 7 ر ادریم یاهل تشا ِ
 ۳ دیاب ی ِ دادرارقهرخالابمتسب .نرت سعو بل عوت ت اب ۱ ینابمل هراتس تجابارید و تصرف یتح هک تسایناتشیب رتهزا اهزور ییا * 0  ی بسر لتقب لیبموتا هثداح ك. ]
 : م ویدوتسا نیا اب ار دوخ دس رکاننآ ردهک درب ماث بس یا

 تشاد راهظا هراب نیا رد

 دوخیک دنزز یاهلاس نی رتهب نم هک
 رد ار زی ایاهملیف نیرتدب

 رکید و ماهدنارذک ت 1

 زاات دعاب یم

 یاهروشک رد اردوخ لزلزتم رازاب دناوتبقیرط نیا

 دیئامررفیم هظحالم اجنیارد هک یتبعل . دنک ظفح یجراخ
 تسا هسنا رفیامنیسهدنی ] یاهدیما زا هک درادمان كنیک اشاس

 راس و دشابیم ۱٩۳۵ لاس دلوتم یو

 تسا حرشنیاب شتاصخشم

 ناسشچكنر .ولیک ه٩ نزو . داتفهو رتمكي دق
 راهظا نتف لا هکیروطب . یئالط اهومو یبآ

 طبارش ژتاح لی | سکس رظن هطقن زا ناشيا دنرادیم

 ناک راتس نایم رد ار دوخ یاج یدوزب و هدوب همزال

 ورک دهاوخ زابهنارف یامنیب یسکس



 مو ادب

 (ما روولم

 ویب كم دانا هم |
 ی ناتسادیور زا ملیق

 هتشرب نیک یرنه هلیسوبو سابتقا

 تساءهدشمدیشک رب رحت

 سیلپ هزاداهطوحمزا ناتساو

 زا سیلی شتفمكي. روشیم عورخ
 و راگن همانزور یاهدع تلاخو
 یارچاسب مجاراعهحفصهک راکت ربخ
 هلاقم سیلی ود میجق لتق ,دکتلح
 وتحارات تخس , دن | هتشون بلطءو

 نیموسنیلول وا یتقو . تسابعم

 ءدس ریملتقب سیلپ نیرفنتم ینابرق
 ار لتاقهک دوشیم هدیزگ رب ایجوت
 ,دشخب هنتاخنایرج نیاب وریکتسو
 لتاق هک دنکیم مهارف یلئاسووا

 سیم ؛ شا هقوشعم نامتراپ ]رو ار
 ه هک دنک ریگتسو یروط ءرک راپ

 مادکچیه رکراپ سیب هثو واب
 ثكتک ایایجول .دیابن را ویاهمدص

 وا . دنکیم رارقا هبراداو !رلتاق
 + نیلولوا رسه ریجا هک دیوکیم

 شرهوش زا یل رش-هدوب «دراللاب یل رش

 یلواسیلب ودیلو تساهنشاورفت
 .دن اهدیس ر لنقب ءابتشا رثارد

 ۰ یسکس دنولب نز . درالاب

 رفنناه سیلپ زا هک دنکیم قیدصت
 . تسا هتشاد

 زف رب لث وماس - بوخ یلیخ
 ۱۹۶۸ ریماتیس  هقیتد ۷۵
 ریتسا , ابجول تربار

 كيام . نیل ول رادلارج
3 
۱ ۲ 1۳6 
 ۱ (یلع) سگم

 رلاکس ک وادبوکسادتس -نکروق
 فتک یارب ناوج ملاعكی...
 یلوهجم ةیحانیرفس هزان یا
 مدامدن اوتیم هک تساجن ]و

 | رهاظو دنکبملأبند یدنه لوح ك,

 هکتشیا یو یلصا ششوک و یمس
 ناحتمامهیرشب دوج و «كی یورارنآ
 ناشي رب رسمههک ووشیمنی | هجبتت .دنک

 ش رسهکنلاحرداروا :ش)هنااوب و همین و

 وا .دباب یمهدیچیپ یهایسةچراباءار
 ابهک هتشوت یاهمان شرسه یارب

 درک د هاوشزا و رپ دیفس رس كي

 هک وشیم ع ورش ینق و ناتساد
 نزکی ؛یملع هاگتسدكي هناشلوارق
 یاب ودیور اربآ راشف درادهک ار
 هدهاشموریکیمهزادت |نآ زب و] یررم

 دنکیم
 شتفمشقن رد لاشرامترب ره

 نیاللعو كرحم یوجتسج رد ,زا راک
 و ناشیوخ همه. دن امیم ریحتم لتق
 ملاع , هردن ]دن راد هدیقع نابانشآ

 شرسمه؛ نه و « (نوسیدهلآ)

 جوز كي رظنب (زنوا ایشبرتاپ )
 دنپ ایم یتخیشوخ

 هکتسا یهیدب و راکشآ ی لیخ
 ندرک بارخ سرت رثارب شرسه
 زا.تسا روجن رو هدژتنحم, زاورپ
 تروصب ناتساد دمی هظحل نیا
 سیا رپ تاسنب و.دوشیم هتفک كب شالف
 .دنکیمیزاب ارهدرمدرم ردارب شقن

 یسیلپ راتسرپ لررد نمی رف نیلتاک
 زن وا سیم زا تظقاحم یارب هک

 . ودرکیم رهاظ هدش هدی زک رب

 هب رک كي دنکبم یعس هردنآ
 هبجكيزا ار یگناخ زومآ تسد

 هلیسوب یرگید هبمج هب نیبرولب
 یل و . دهدروبع شصوصخمداگتسد
 نیا وا دعب . دوشیم دیدپات هبرک
 ماجت|یدنهكوخ كي اب ارشیامزآ
 ۰ دمریم

 یرطعب كياب اراک نیمهیتح وا

 دراد دووجو
 نایرج نا زا كرتخد یتقو

 قاطاب هتسهآهردن 7 ,دب اییم یهاک

 هکیمادامووورپم بآ راغف لاقتا

 اس ح ارگنر زهرق ٌهیک ووا

 گور هتسهآ هتسهآ ینهآ هرقرت

 دی ایم نیئاپ شرهوخ
 ینقو سکم ژیکن | تشحو هیضق

 یسکع یتاوجكرسب هکر وشیم لح

 توبکتعنوچمههک شایناتا رسان ار

 -یمی وزن نانک !دصیا هنجل !میظع

 بار ووره لاشرام.دنیب یم« ددرک
 ماکت اكي نیا .دن اسر یملتقب كن

 یا-هملیف یرسزا تفکشو بجع

 دیاشو- تسدوویل اهیلیخت و یبلع

 ترک .دشاب زین اپن ] نی رتپب زا یکی

 یویرانسیورزا ارملیف نیاناموین

 ًةتشون ناتساد لصا) لولکز ییج
 ینادرک راک و هیهت (ناگنال حروج
 .تسا هدرک

 دلارج رمیج-ب وح یلیخ
 ۱۹۵۸ی وژ -هتیقر ۴
 هردنآ .نوسب دهلآ

 ناه.رف وا ایشی رت اب
 !وسلارف.یبارپ تنی و
 زا راک شع-«.لاشرامتر ره

 ادیب. نم رف نیل
 الو ۲:۳6 10 ۲زع

 تسی كرم یارب یتقو
 ()یگنچ )
 رلاک ی نکت - پوکسامنیس - ایبلک

 هتنجیل زجعیاقو زا یکی ...

 یریگتسو و رارف :لللانیب مود
 هک تسا دحتم ناینادنززا یا.دع

 .دن و رکیم ر اتشک ی بیل یا رحص رداقباس

 رویئام روتکیو

 هی 9 انودق رد ی
 2 یزاپ اد ۳

 طاضب اهیزان

 رلب وکر تک دو هد رک
 (تسا هتخاسحو رجع

 روا کی
 رم روت رداد

 دو ی
 مرزی هبجت یک

 6 دین اسردییو تیمرجم
 ۳ و رغم |ورادمیمصت رویت
 ار شایدوبب 8

 ( )سنا كي شقن ردنکر
 هی :رسفشکكي لررو ونبث وک ران وب

 کی شق رد یلوبت ینوتنآ و
 یاهرتک اراک تراهماب مادک ره خوش
 دن امورک افباار شیوخ هلوحم

 ها یکدچ یاهسناکس
 ۳۳ نابرایپ
 مو رب تربلآد نلآ نیوریا .تسا
 .داتسهملیف ناکدننک هیهت
 زل رب لثوماس -برحخ
 ۱۹:۸ توا هیت د ۱

 دیوید «رویقامروتکیر
 لادنک نک شل
 انایچول .یرول اپانایچول
 لپ .رییل رک راتوب

 زلمبمم مع گاهصو۲

 تسوداد یاهناگیی زگر ه
 ( ماردولم )رادم

 ستسترآ دیالآ

 روهشمورلس تسب لوون ...
 زنیار یوبدوتسا ردزنیپ ار دل وراه
 . نادرگراکینادرک راکب نشک ادورپ
 روآبارطضا یاههمانرب فورعم
 اپ سنوبتما ترسبار نوی زیولت
 وبردناج دنمرنه هشیپ رنه تلارش
 ناجیه رثا كب تروصب روبیراب
 .تساهدمآ امثپس هدرپ یورزیکنا

 و عورشمان هچب كي رومی راب
 ماشیالاراد رد هک ۰ هدازمارح
 شی اب هدش تیپرت _ یکیلوتاک

 رادم ودنسدنیامنیم

 ابیرب تربارو كيورا وءزاتلوصحءردعوضوم نیه
 تساهدش عقاو هدافتسادروم زیلیف
 تا نادرک راک
 وراچبراب ین وب رانس هبینو میظنترد

 الیا ثراهم



 هتفه هشیپرته یفرعم

 حس

 دد یدوزب هک «زومن امناخیالب» مد

 ملیف نیموس دشدهاوخءدادشی امت یفیسوب دار یاب

 -وتا هاگگتسیا > شلیف ]نیل وا دشابیم دو 3

 یزابه «ورف یمییلیرم» ابنآرد عرف اند
 یرمگتن وم»دوبرارق هدربما ملبنرد ارز را

تلعب تفیلک یافآ یلو و ریگ هدپمب ۳
 مناخ هکنیا 

 ردارشلیاقم لریوهک تسین نیاهتسیاش ورن وم نیلب

 دون یرادووخ شفت نیالوبقزا دریک دین زب
 مسی نرقسکو فیناپمک ملیفنیارد یزابزادمب

 ره ه دغ رارقوووش دقعشموااب یتدمل!لیوط را

 یزوردنچ زوتهیل ودیان تک رشیت بیک نیاملیف
 فرطزاهک وب هتختکن «سوبوتا هاگتسباو و

 ملیقردو دشهنفرگ ضرقب_«رتسکنل _تکه» ته

 > لفحم» اوج انحر شیاننارمت ردلاسا ناتباتهک «نان
 مه ملیف نیا هیهن هکنیا زا سیو دومن تک رش "دع

 ادرار

 هداد

 سک وفوب دوتساب تفایناباب

«دوسن امن اخ یالب» ملینرر
 نارأب زارسب یهالکای 

 دیامن تکرح

 اتوومت تمجارم متسس نرق

 ثاب رتایدلان وود شیلصا مان هک یروم ند
 مس وا ۳ یالو ۳ ردوتسا «یدوم تلاب اس ۳ و

 ناخشی رته ی اسقالخ رب یو ودشدل وتمد و ویل اهابن ردیلع

 یماجیل ویدوتسا ردارناشدوخ یتخسب هک را هزات

 سک و فیوب دوتساب یمن ام هن وکجیهنودب و یتحا رب ؛دننک

 یتاپک نبا رد شردب هک دوبنیا مهتآتلع وتابءار

 «گرومند» دروم ردهشیمهوا .دوب صقر نادرک را

 دلیفکب زنا رتخد زا ین امز هک شر دامدنن امنوچ هک تنگبم

 «:هدشهدب رفآ تاشیامت رد یزابیارب ,دوب

 یعن شنس زا رتشی هأم٩ زونههکبعقوم یرومند

 تالیصحت ندودندوب كروب وین هباروا شنبدل و تشذک

 ند نیدلاونرچ و دنارذگ رهش نیاردار دوخیتامقم
 یدمب تالیصعتیو دنشاب رفس روهشیمههک دن ووب راچان

 ,دنارذگ «سا کت ,دنلی راک جلاکرداردوخ

 رشوه ماش حلاکنآ رد لیصحت نیض یروم ند

 دوب دوویلاه یاهملیف ردیزاب و امنیسهجوتم شساوحو

 یسیون مسا «یمداک آ نکن رما» هسردمرو هرغالاب و

 نیر دلصحت یماکنهی و ,دیامن لیصحت یکشیپ رنه هتشررداتدوبل
 هدوب سالکسه«ن وسکر ران اجر وپشم شیب رثهاب ناتسرنه

 رددشلیصحتل|غ راف یمراک ۲ _نیازایو «بماکنه تن

 «درفهزوخ»لب اقملر رفع یدک[ و
 لک كاخ» شیامنرد یونآ زاس, و بشار مد

 یرومندیژاب تفرک ءدپمب ار ین اوجناولمر «خرس
 وتف رک ارق نیدقتنمدیجمت وروم_تاشیامن نی یو:

 23 تاییف# تیره شامقرت ده
 «زیاهیله» «نیقرام یرم» ناغاب «هکله

 آ وشوج » هجوت درومریخا سییرد واکزاب

 یروم ند
 نامنیزدرف رث] «زوسن منا یاالب» ملف لو) هی رنه

 ودیزاب زا «تغبلک یرمکتت ومو هک[ سپ:مردشرک تم هچنانجو تف رک رارق«ناگ ول
 یارب هکی روتکا جنب ویسنایمزا ناکولآ وشوج ,وومن یراددوخسوبوتا هاگتسیاملیف
 ژا هک ینقو و وریسوابار ورنومنیلپ رملباقمشقن هدنروب دیدناک ملبف نیا ردیژاب

 هک ار یرومند روهشم هشسپرته همهنیانایم زاارچ هک دن رومن لاوئس ناک ولآ وشوج
 ندوب سانشانوهک تقکخ سایرد ناک ولآ و شوج «هدرک باختناتسا یمانمک هشیپ رث

 ناکشیپ رنه زایدوزب مرادغارس یروم,نورو هکبدادمتسااب و روادت یتمها ناهنچ وا

 « دشدهاوخ امنیسروهشم
 اب ۹25 لاسردو هشاب یم زبسینامشچ ویاءوپق یئاهوم یاراد یرومند

 ووو هشانشآ «یسلبنوتیب» و «نآ وحیاهریش» یاملبتءراتس كن ال پ وه

 .دواد رسپ كي وا زا كنیا ودوشجا ودزا وااب لاسنامه لیرو۱ ؛

 زیپ «تنالیوع»ردب «درادووج و یرایسب هباشت ناوجرهوش ونزنیا یک دنزرد

 ملا دوروزالبف ودنآ هتشذک نیازاو تشاوتسوتاشنات راک ود یرومنو ردایدنتام
 یود رع ملیت نیل وا «سوب ونا هاگتسبا# مرخالاپ وزاغآ رتاشرو ار دوخراک املیس
 نابوولبنآ رد کت سا یرومند یاهملیق نبرخآ زا «یناسناراکشو ملیف , وب اهنآ
 یاضاقت و هبناکم وا اب ریزسررآ هب دین |وتیملیامتنروصرر و .هشاب یمیزابه« یسرا و
 ۰ «دیئان سکع

 نم رو یعوزب سوبوتا هاکتسیاو روستاتاغیالب یاهملیف هی رنه نیاز

 ۹ هتدهاوخءداوشیامن_یتیسوبدارو زورنلومیاه

 نامه 0٩سلتمع ۱0201 ۱۷۷۰ رم امد

 هو 24 سلزکهز» ال ., ۸



 ول راک

 دس ناتسودنه ردام ملیت

 ۳ 5 شا را

 تبع ءدافتس ب

 هدبشکبم اریلیطعت كپ

 هه دنامو دورب دشابلپام هک

 هدزبتذل دوخ یک

 «ه> هملک طقفتالا
 ابند نانز
 وشم یا با
 .تسا

 ارز تسا روطنیه مهاعتاو

 ابیعامتجا تبضو ظاحلزا سگ رغ

 درادرایب قرف رگید نانز

 یفامز زا سگ رن ترسفاسم
 فرطب اردوخ هباخ هکدش عورش ۳

 هاگدورفرد .درمن تار هاگدورف

 كيچهر , دوبلرا محارم سکچیه

 روآ یم, رطاخب . مدرک . نبی «انشیامن هدهاشم وا هلمج

 زا یاومارتاب یثبمب رهش

 (رازاب یدنهم ) هب (دوور تنارث )

 هگ ی تقو مدرب تدل یلجخ . متف

 یاومارت هب ندشراوس یارب اصخش
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 منایفارطااب و مدب رخ طیلب یدصتزا
 . مدرک ژاب او تیحمرس

 رد تعاس شش دود رد >

 و اه هقرغ « هدرک شدرگ هاگشیابن

 نو اث «میدرک هدهاشم ارتاحب رفن

 مدوب هدربل تذل و هتفرن هار ردقتبا

 دلتا غیم هک

 لوک ورسزا و دننیب ۱ریم املیسهرانم
 ساسحا هظحل كب رد,؛دنشف ریمالاب ر

 ۷ردرانک رر هک

 یمدرم تسدزازو رن آ

 گیدمه

 یفاوچ رتخرنامهمد رک

 رهقچ:دروخملیک ران هربهو تس
 میر زار رج ده رب رم
 هد ۰۰ ۰هپنک رواپ ۱ دشضوم مدش

 :۳هیل ادن ز هک ملگیمسح یک دنز

 ی یاه هژاررد لسک و رب رد یو ۱

 باما هزاپ ودر دین دشزاب نادنز

 نارونسربزا جا
 ؟ل!مبدوب هنسرک نوچ

 ؟۳یبخ) ددهدنچ ؛ ناب ابخ رانک

 0۵ ندروخ ۱ دع

 و نکا نر ور ی

 عمو دلو رک زادنارو ارم
 ندانسپا بم (یراس)ابنت
 ۳ دی ود وب هدر

 ۳ رد نتفرگ تبونو
 9 هدونش یهاهرزیپچ رد لسک ورب یللملایب هاگشپ امن رد نگر و تادریرس

 ۵ میابداپ قاعغا مپارب لسک رب لاویتسف صوصخم مرآ دنهر وهش:نالتشیپ رنه رس تشپ
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 تساهحف رگ ایل ان ۱: راعحا وا و سگ رث را اهنگ لیا وسا ریکع را

 ی رابرد دایزرگا «مینکش ورک زن هرغالاب ۰ متساب راظتناب دایزتدم
 یلورادیت فافکن الوپ ميدنابم متساوخیم هکیماکنه تصرف را
 یکی رداو ماشرغآ بش تروصرهوو تبف (مویموتا) هقبط نیرآ

 سب راب یاهناووصر نی رت روپشع تسو مورب هاگشیامت یعتا یزرنا

 یاءرظنمءاگشی ان زا تمدقنبا داد
 شوم]رف زکره هک ت شاد ایز یب

 درگ مهاوغت
 ندبدزا سپ سل ون و لیئوس

 تضتب اب سی رابب لسک و رب زاءاگشیار
 سک رن .دندرک ز او رب رثهو همناهچ
 دراد همنارف ناب زب ,یدابز هتالع

 هک نمد دپ وگ یم شدوخ هجنانچ

 یل وم-مفسن هسنارف نابززا یزجچ
 رفن دنچ تیحص ماگنه هک مدال

 + مهدشوک ناشملکتز رطب یوسنارف
 یقیسوم دن ۱«تبحص ماکنه ناشپ اد

 یرم> هک دنکبمسح ناساو ,تسا

 «دننکبم همرمز ار

 هسب رضبدنمقالع ین زره انعیبط
 زبن سک رن « ثسا یسپراپ ءاپفا
 ار سیراپ تخاس مزاوسل و ءاپثا
 شا یلبق رفس رد .د رادتسووء زاد | یم

 شبارآ مزاول و اهبنارک ی اه رطع
 ترفاسم ردیل و .دوما یرادپ رخیداپز
 لوپ اب ودوپ یرار هناغ نز را
 هتشاورب رفسنیا ,یارب هک قدو#۲

 هک ورک مایتپا اریمزاول زیان

 راکب لرنم نویعاروکد یا#
 رو رز

 شین ی دات 7

 ام. تسا ارگ .ییع
 ابورارکیو یاهرهش رد مب

 ناروسر نی هشوگیع ؛میدروخ

 نابنپ هچاشزا ۰ تسا .یمیدف یلیخ

 و ناشاقن ءاک ءامیم ناروتسر نیا

 زاد تسا ناکهتسیون و نارعاش
 این اپضا هی تون ,سزاب

 زوم یهود هتک نفر

 «تسا ناتسوبنع هب هیش ینابسا

 مدرمو ینپ4 یبیدق یاهرپشد
  -رهشهب یدایز تهابش شمرک نوخ
 یناپسارد .درارهنهلامش یمپ هقیاه

 رهش هكپ ضومب دبنکبب سحاش

 رس یق رش رهششب ردیلأب ورا نردم
 < دن ریم

 نب رت هزمشوخ و
 فرو ترفابم

 رد هک ی ئاذغ
 یاهادف د* نیا

 نا یاهتاروتسررد + ووب یلاپناب-ا

 خبطیرتشم زبم لب اقمردا راذغ روشک
 < ۰ دننکیع

 یلحم یاهصف رنب رتهب سگ رل

 نیرنروهشم طسوت هکار یناپسا
 تل وهدیومدشارجاروشکت ۲ ناصاقر
 ؛ دیوگیم نینچه . هدرب ناوارف
 باواشو ایزامومع یئایناپسا نانز
 ی

 نآ زا سکرل هکی زیچ ات
 .تساهدوب یزاب واک ,هدماین شش

 هدهاشیب یک رت دی ردامرو و

 واکد دیرکبو .تفر یزابراک
 یاهاحرییو نشخ شزرو : یزاب

 یسرافب هلبود مر ها

 دلا رتشاب

 هارو میف شخپ تک رش هدنک شعپد



 ۳ ار ۹
 ناک دننک هیهت نی رت لاعف و نب رت یدج

 متاو ٌهبوجعا ن

 زورما دشاب هتشادن ار اهكين رلح

 دوویل اهیاههدننک هیهت رثک ازا شی

 . تساهتفرک راکساءزیاج

 -زاسملف هک یتیعقوم نینچرد

 ملیف هیهت زج یرکف دوویلاه یاه

 , دن رادن دنبمورم و یتراجتیاه

 یمن هک «لگیپسا» لثم یدرمدوجو "7
 شرثا دراذگیمنو رتپبو دهاوخ

 دوخ دی ردبآ زا یداعوینراجت

 تسایمیظع تبهوم

 یلیخ دهاوخب رکا لگییسا

 مک هو حرخ اب تی) تم جآ
 وا یارب درس ارهدافتسا تیابت

 ناتسادولوپ رک | تسارتناسآ یلیخ
 وراذگب ین ادرک راک رابتخ | ردیاهراس

 بدص لوصحم كي هک دهاوشب یوزاو

 , دهد شلیوجت یتراجتدصرد

 دوخ یتح , هه یعوضومدشاب به هکتسا

 , دین زن سدح دین اوتبم امطق مهامش
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 ار «یآ وک ةن اخدور)لب »شیپ لاسوا
 . .تخاس

 یک رزب یاپملیف اب, لاسن آرد

 رنا# ارانویاس د : ميروخیمرب

 یاوک دور دیدن اک تشه هتف رمهب ور
 ,دیدت اک كي زجب و.تشادراکسا هزیاج

 نسیشهب ناونعب « | واکایاهوسیس
 شا, زیاج هک

9 ِ 
 تفه, .دیدرت < زل وئابدر

 ؛لاس مودشقن روتک |

 بیصت
 قلعتنآبتیترت نیدب راکسا هزیاج

 هبراکسا) لاسملیفنی رتهب :تفرک

 راکسا )لاسر وتک [ نب رتهب ۰( لگیپسا

 نادرک راک نب رتهب (سنیک كل اب

 نبرتهب :(نیلدب ویدهب راکسا) لاس
 -مل وکلامهب راکسا) لاسزاسکنهآ

 لاس روتنوم نیرتپب , ( دلونرآ
 ملیف نی رتهب ؛(رولبت رتیپ هب راکسا)

 ؛(درایدلیهكچ هب راکسا) لاسرادرب

 ریبهب راکسا) لاستسی رانسنی رتهب
 (لد+

 یارب فرکشتیقفومنیاو ...

 لصاح نانیمطا هک دوب یفاک لگییس)
 نیت ودوردشرث | هب ووا هب ابن ددنک

 طقفالبت یتبقن ومنینچ .تساهداتسرف
 و<تیدب |ات اجنبازا»ملیف ودبیصن
 دوب هدش «زادنا رابرد»

 یاوک دود لپیارجام
 واسم رب نیب یفینک لگنجرد

 ین رث «مودریکت اهجكنج میس

 دور نیظفحتسم و دتسیایم نرت.ورذگیم

 یه نی

 و لک اب 7
 زد گز ادپ اب ای آ هکنیاصوصخ

 6ر |نارس

 ۳ .رزاورپپم هحابمب دننکب ۳ ۰ ی ام روناورمریاسرات رده
 3 رم ۱ یهلراحو

 ز هک دوشیمنب 8
 ۳ اهنت ولت كس ه ال كی رد نرم

 ۳ .نا) كشخ ترارح ددرک
 شریک ار سفنت /

۰ 
۳ ۳ 

 / دوشینن میطم و | یل ودزاسیم

 ایلاکب رمآ ین ادن ز ماگنهنیمهرد
 گپ هاک ودرا زا دشکیم هشقن ز ربش

 یم تفلاخم عوضومنیااب نوسلکیت
 شیابم ام و ,دیوک یم واب ودنک
 داف .میداديم نوشت مبلست اردوخ

 ٩ یماظن نون اقضقن تسا نکبم
 رگهلب فرج نیاب ششوک زریهام|
 در یممهنئوم هود زب رگیم؛تسین

 :دس ریمنولیس هب وا
 ادرموودناموک ریش اجن رد

 ۱ و باشبتاقالماره ندراو
 ین یاب ک دنکبماوفا اروا
 رد لب هدرگ اب ناینادنز هاگ
 اس رجفمار یاوک هناخور

 :«.دن درکیم رب هاگ وورا هب

 لیفتشه و لهچ

 تر ۲ تخدودصن اپ و
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 ت یدتا <

 تسو "وولنتاو 94

 دید رم دالاو ۱ دق ,

 بلیف لاعب ات هجا
 ناشملیف يا

 ار یدوولام

 زانآ نادشخاس لپف(۸ زا
 هدافتسا لامح و هلبع را
۳ 

 مامت هامهبیرق ی

 لپنیاحر
 دیدرگدروآ رب ر

 و دازهزا شی ,

 داولاو ريت ی

 هتف رمهب ورلب نب

 وءدعآ نول
 هک دو

 نرود
 پملیف و ءدشبا رخ یل

1" ۱۱ ۸۸۵۲ ۸۷۸۵ ۲۵۱ 7 
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 نکا ۱
 رارق هدانتسا دروم لپ نامتخام

 ارنآ دنتفرک میمصت دعب و,تفرگ

 دوب هدنامیتاب زیچ كب یلو

 راکشب |یآرب بلطواد نادننمنآر

 هک یدرم,اهزور زا یکی ردرد»
 رجفنم ار لب دنهاوغیم درب جدیه
 نادرک راک رتفدب همیسا رس دن رام

 ,تفگ وا.دمآ

 ملف نیارد ین هارد
 :دار همار|نان زصفن دمب « مک
 نهآءار رد تسا لاس ۶ 7

 : دادب اوج نادرگ راک ۱ مک

 تورم < (مهدب وشبیلد :
 مهارهیم نمد + رک هناررسندخ

 -یم رجفنع هک اب ین رتذآ ۹
 ۰ رودرک

 یط هک ی رگیدبلاج ناب ایرج

 ای دن

 دننکیه

 شراک رطاخب هک «نیلدی وی دو
 راکسا دیدناک ٍ زین وردناتسب اتورد

 ینادرک راک ٌهطساوب تبقاع و دوب

 نادرک راک نیرتهب راکسا«یاوک>

 رتهغب اون زا یکی ؛دروآ تسدب ار لاس

 «تس رت ریوپل واز هک اهن آ .تسا متفه
 دناهدیداروا«كرزب تاراظتنادو

 ودادمتسا هچ هک دننکیم قبدصت

 ۰ تسا هنفب ورمثیا رد یغوبل

 رثا «یاوک > نامرلکیپسا یتقو
 بساتم یملیف هیپتیاربار لوب رپ

 نیل غارسب لمات یب.داد سیخشت
 . دمآ

 یو زجهکد وب یرتانیاقحلاو

 « میظعنینچ تسناوتیمل _سک چیه

 ردراک زا یندشن شوما رف و ناشخ رد

 ,دلا رهرچکتیپ نشوم هلجمدقننم :دزوآ

 <یاوک وزا یدافتن ارد,نسن رازلراچ

 یلوب..تسا ینالوط ملی

 رابک؛ یسیلگن |نادرگ راک ,نیلدی وید

 دنکیمتباث رث انیارد شراک ابرگید

 نادربم نسیرتک وز زا یکی مع 5

 ؛یوتهمهملیف یاههنحص, تسامتیس

 تکی رم]رسفا .زویش و

 لرنب رتهب زا یکی

 هاگتشا دژاب ویا رب هک یراکسا زادعب
 دیدجیانه تیلامف .تفرک

 شاییم

 ملیف نیل وارد هک تشادلاس تسیب وا

 رشب وخ درک زاغاا

 نکل ,دش رعاظ یئالط كرسب

 زارحاریعفاو روتک "] كيماقم المف
 روخ

 .تشا هدرک

 ۲ ٩ هحفص رد بش



 دیسرهک ارج ا«یاج نیاب

 تسب ورف نتفگ نخسزا بل كيلب

 دوهشیومخم لحمرد شیاجرسو

 تسشن یلدنصیور
 دوب هدشنرع سیخ شایناشیپ

 نوریب نشیج زا ار [شاستسد

 تكثخار قرع تارطق و دروآ

 . درک
 و داتسیا شلباقم «نيل راک>

 هک یمدرمو یضات«یاقآ هب یهاگت
 شیشک یاههنفک ممتسم, هسجمنوچ
 تثیه یاضعا و تخادت | دندوب

 شهاکن و دنارذک رظن زا ارهفصنم
 و دناود كيلب تروص یور ار

 دی

 یرلاو دنرور یاقآ بوخ- 1

 دیدرب اجکب مضونآ یار 1
 و مدش رهش دراو میقتسم

 نسکاج رتکد غارسب تسار كي

 رکم«دیدرک ارراک نیاارچ -

 ؟دوب شی رمیرلا

 باوجاروف لاوئسنیاپ كيلب
 شیاههناشیورار شهایسیأبق ,دادن

 رد تک رحب ارشناهدوبلو

 مهیور ارشیابن ادند یمک ودروآ
 هفایق یاشامت هب سس دادراشف

 هاگنآ و تغادرپ راضحو نیل راک 1

 : دیسرپ ودودنلیک و هبور

 امتح دیاب لاوئس نیابایآ-
 « مهدب با

 و داد ناک: ارشرس نیلداک
 :تقک

 دیاب ...دن روریاق آ ...هلپ -
 دیه اب

 زا «راب نیتسغن یارب كيلب
 هاگداد نلاس بیس 6 قط

 هب ار یرلاو نيا یارب -

 نتسب آ هک مدرب نکاجرتت

 .دش یمیدن ز رف بحاصیدو زب ودوب
 زا قوف تاماک هکتبا شحم

 نانچ, دیدرک جراخ دنرور ناهد

 یلوک هک تساخرب یئادصورس

 هم زمز,دن |هد رک رجفنم نلاسردیبمب

 -اشامتشوگب هک وب دیدش یردقب

 هاگداد رودیرک رد هک ینارک

 .دیسرزیت, دندوب هدرک عامتجا

 رگیدمهب یشوگ ردمدرم ادتبا

 دشیروط ادعب یلودنتنک یئاهزیچ
 تبحص دنلب دنلب و ندیشک داب رفب هک

 .دنتخادرپ ندرک
 اد عاضوا هک »عیب سیرف»

 زیم یورب ششکچ اب دید هتفشآ
 اهادصورس هکنيا زا سپو دییوک
 ون زا نیلراک « تفرک مارآ یمک

 : دیسرب ودرک رارکتارشتالاوئس

 اریرلاوایآمنادب دیئوکب -
 ناتدوخ و دیتشاذگ رتکد بطعمرد

 ؟روطچای دیتفر ناتراکیپ
 شضبقنمزاب دنرورتروص تالضع
 :تفک ودش

 راک نیا متسن اوتن هناتخپدب -
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 .دشدنلب مدرم همهمه هبت رمود
 میفتسم و درک یتک رح سراک ناج
 .ی تفرک رارق شایلدنصیور
 شتروصزاكنر مههراچیپ یوگنیم
 * نوریب شنهاریپ زا هک یجن ابو هدیرب
 .درک یم یزاب؛دوب هدیشک

 رد ار وا دیتسناوصن ارچ -
 -لیلد؟دی راذگب نسک اجرتک دبطم
 ؟تسیچ نات

 ترامع برد هکنبا یارب -

 .دوب هتسب

 بطمهک دیئوگب دیهاوخیمس
 اجن ابامش دوروماکته نسک اجرتکد
 ۷ دوب لیطمت

 ,هلن-

 ؟ارچس

 درادنا

 «كنيسا رک تب رک و هب نکاج رتکد

 دهاوخت تمجا رم دس زورات و هتفر

 درک
 راکچدعب كيلب یاقآبوخ_

 ؛ دیدرک

 یرکف اهلت تیقومنآ رد-
 هچره هک دوب نیا دیسر منهذب هک

 شنیدلاولزنمهب ار یرلاو رتدوز
 * مربچ

 یرلاو قافتاب بشنآ سپ -

 ؛ دیتفر «تاوروهد یاقآ لزنمب

 ؟تسین روطنبا
 تساروطنیمه ...هلب-

 هدیدرک هچنآ زادعب -
 و متشگ رب «كارمیالوهب -

 .مدومن همج| رم سیلپ هراداب

 رومام «ناروم میج» یاقآ
 ار ارجاع . دوب تمدخ رس سیلپ

 و مداد حرشوا یارب لماک روطب
 یرلاو ,سراک ناج هک مورک هفاضا
 هدرک كرمهب دیدپت | رمو

 ؛تفگ هچ سیلپ رومام
 ار تبقارم تیاهن تفک وا-

 یئوس هنداحات دروآ دهاوخ لبعب
 . ددن وی ع وق وب

 اهاجک ؛نآ زاسب .بوخ -
 ( دیورک اهراک هچودیتفر

 هدششیم و كرک اوه ابیرقت -
 عولط دیشروخ هک تفریم و دوب
 هناخب . مدوب هتسخ یلیخ .دنک

 رد ۰ منک شوعارمیاهسابلات متفر
 ,مدینشا ر «لتق و ربخ هک مدوب ءار

 شایلدنس« زکی رک » تقو نیارد
 نجلاب و داتسیا اپرسو دز بقعار

 :تفک یاهتفرک
 .. هیلک لامعتسا اب... منلاخم-

 ,مفلاخمرروم نیارد«لتف»
 داد ناکنارشرس« یب سی رف»

۳۹ 

 . دشدهاوخفذح هسلج

 4 

 تنگ تروص زا هملک نیا .دوشیمدییات-

 .ع هه وش تسا نکمم-
 رج تب ی دین اسرب هاگ داد

 رایج قرن ی داحو ربخ

 دی دادناشن

 تر یاق],رتنالک تافالمب- ِ

 ءوادک نایمردوا ابی ارعوضوم و متفر

 دف یتیسنوهام» مزاعهاکنآ و

 نونامتاماقب هطوب سم تاش رازک

 ... و مه دب

 رنرور فرح طسو نیلراک
 :دیسرث ودیود

 حالطماب هک عقومنآ ردایآ-

 روماقتف و قند مرک رس ناتدوخ
 ناترطاخب رکفنیا زک ره ؛ دیدوب
 دینکیم هک یلامعااب هک درکن روطخ

 . نودب شروش هناخ زا ارینزو
 فرطن ]و فرط نیاب وایلبقهزاجا
 . عاتجارد ارامش تیعقوم ,دبرب یم
 رادهکلو لزل زتم ,اسیلک اصوصتمو
 و دنک

 كي و دیشک یقیمع سفن كيلب
 هاگنآ و دشهریخ شیاهتسدب هقیقد
 0 4 تفک

 و درب شوهب یرلاو -
 .تشاد كمکب جابتحا

 رد :دوبن هن اخ رد سک چیه

 راک هک مدیشی دن |یم مقوم

 سا ۳

 سپس و درک تکت۰ یاهظحل

 3 . دو زفا
 "کداک زاالاح دبلکت لایخ-

 دن ژارد «زکیرک
0 



 ود مشچ رب
 نسملیک و ؟عرگیرکد ۱
 هکیلاحرد 0 1

 تفرظب دو وب تخت یو
 5 اب اد شر

 دوهش

 دون

 یمن نوری یدحازا ین ۰

 هک یلحبب نرچ گن نگو
 دیشردننک ی م سولپ ۳
 راکف | میظلت هب ودانسب | ۳ ددووش

 دم

 هد دنچ
 ش ۳ وا تراد تب . فا
 هنا رمآ ینحلاب 19 دنا

 دیس رب :مگدیم
 دا ای,دنروریاف ۲

 تسیچغ ورد تدابش تازاجم
 ملادی* ...هلب -
 راهظا ها یاد امد

 زا هکیلابتاقالم ماترد هک دیتفار
 ؛شرهوش دیدر و آ یملمب یرلاو

 دننشادروضح زین _سراک یان]
 یلیخامش هک منک ضرعدیاب اصومخم
 یمدیک ات < هثیمه > «دلک یور
 ؟تسین روطلب | ...دیدومرف

 فالخ تسا روطنیمه ,هلب_

 ماهد رکن شرح
 باوج منکیم شهاوخ اقآ-

 .دیهدب ارم لاو

 ضرعمهالاح ..بوخرایسب -
 یاقآ نمیاهتاقالم مامترد منکیم

 .. هتشادروضح زین سراک
 ودشمخ واجب یمک «زکیرک>

 :دیسرپ یلبق نجل ناهاب
 ایآ «مسرپیم_ امشزا پوغ-

 رداهلت هک تسین بیجع عوضومنیا
 یرلاو امش هک یبشنآ , بش نآ

 , دیورک جراخ شلزنم زا اد
 یوجوب دیش هک یبش نآ رد
 هناخرروا ,دیتشارحایتحا وارهوش
 و دوبت

 داد تبثم باوج رساب كيلب
 :تاگر

 نآ رد ,.:تسابیجع...ا رچ-

 ,دوب بیجع مه عفوم
 و دشاجباج شایلدنصرد

 هتشارهاگن تسار ارشیاههاش
 :ورربا

 هشقن_قبطمنک یم رکف
 هتخادرپ اس تسزا
 ووب هدش

 ادصراب نیمدنچ ّس 0
 ٩ "وب دنزپ شارپ نیجاا

 1 ماد دیب وک بوق 2

 شهاکت کی رک ر هلصان نیارد
 دعب ودناود نلاس رسأترس رد ار
 كيلب هجوتمارشریقحت زار ناک دید

 و یموفب و دیشگ یقبنع فن ودوم

 ار شایناوضتعا یاههناش یمپش
 هناصخ یتحل اب و تخادنا الا

 ماگشههک ,ار یتاههمان ابآ-
 هراشا ات اب تارکب تداپش

 ؛ دی رادرایتخارد ؛دب
 و درک یاهراخارس اب كیلب

 ار اههمان ود رب شل بیجرد ار شتسد
 دادباوجودروآ نودیب

 رایتخا رد ۰ ۰۰ هلی.ب
 « مراد

 ٩ مث هبدیهدب تسا نکمم -

 یهاگن و دشر دم یا هظحل كيلپ

 وازا هلیسونیدب و دومن نیل راک هب
 قفاوم اروانوچ ودرک هزاج|بسک
 «زگیرگ > تسدب ار اههمان؛ دید
 ۰ داد

 ودوشک اراههمان «زکبرک و
 زتمشم هحیارهک ی صاخشا دننام

 طوطخ,هدیسر ناشماشمهب یاهدننک
 , تفرمهرد شاءرپچ

 ] ودشءریخ اههمانهب هظحلدنچ

 دعب و دناوخشلدردار ناشنیماضم
 | اهنآ تئارقب عورش دنلب یادصاب

 : دومن
 نیمه مهدم مسقادخ مانب ارتد

۳ 
 ..دوشرید یلبخ تسا نکمم ینک للعت
 غيردنمزاار فطل نب ام رادشهاوخ
 ..<یرلاو..رادم

 نیئاب شتووعلب اقمزاار همان

 تخ و دمشچ كيلب هب ودومن مخا ۰ .دروآ
 : درکل اوئسو

 نیا هکدسریمن رظنپ ایآ-
 زا؛دشاب راکرد یاهشقن رگا؛ هغقن
 ژاو هدش حرط یرااو دوخ فرط
 ناجضنآ هتشادعالطا هکیلاجت 7
 تیعقوم زا ؛دمآ دهاوعن هناخب
 رارفب اپامش قافتاب و هورک هدافتسا
 و هنشاذگ

 : دادباوجتین ابصعابدن رور

 طوب رمجیهنمب اهفرح نیا -
 غارسب رظن نیازا اف رصنم ,تسین

 مکسکب مدرک رکفهکمتفر یرلاو
 . درادحایتحا

 مدعزا|یکاحیسیت «زکیرکو
 « دومن رخسمت و دامتعا

 روب زم شیشک یاج رکیدسک ره

 دن روریل و!؟تفریمردهروک زا؛ دوب
 ودوشطلسم شباصعارب هک دیشوک

 یبوهب؛هچ دن یطوب رمان فرح
 وات هک ۳

۳ 1 

 مبلاطمه وکنیاابو تس

 دنادیم زا اروا

 دهاوخیم
 -یاجملتو درک

 :وریگب هحیتن سراک

 دزیخرچ< زکب رک تقونیا
 تقرک رارق<یب سی رف»یورردورو
 تفگ و

 و درک كيلب هب فوطعم ار شهجو
 زیعآ تفطالم هناراکابرهک ینحلاب

 وارقاامش + دنرور یاتآ -
 بش بقع هبناج هکیداکشه دی رک
 ًاش؛ دومن دروخرب ایشاب و دمآ

 اروا" دیتشاد رایتخازدهک یگنفناب منکیمشهاوخ؛ بانجیلاعم
 تسروا]...دیدومنتجارمهبراداو وذج هدنورپ ردار اههمان نیاهک
 ؛ ریخای م|مدیمهف دیئام رفب طیضدوجومكرادم

 هنیعنیا ؛ دیآهدیمهف تسرد - تی راک اب یا هظحل < یب سی رف»
 سراک ناجونمنیی هک تسایزیچنآ رعانبااب وا نوچ ودومنتروشم
 . هواتفا قافا وداد ناکت ار شرسور6 یتفلاعم

 ماجنانیع ردامشالومعم اب]- تفگ
 لمح هحلسا؛ ینیدو یبهذم فیاظو ردار همان ... درادن یعنام-

 (ماتنان) و دینک یم .دیئأمت طبضهدن و رپ

 ی ییژزب
ِ 
 زا رصع رد رحاس ۱
 ( باطخنب !) ۱

۱ 

 أ و یدوتسا

 یگنر_یسراخهلب ود یر زتئاف ملیف
 ملیف شخب تکرش : هدننک حیزوت»

 هشيپ رنهمادشتسا یپگ آ
 روضه ریژآ و یدوتسا

 > وک, هابآ ی ابایخسرر آب ابددادیسراف یاه

 ی

 < هنایمرواخ



۳ 
 یمانسل متسنادیمن لاحب ات نمد

 تسایف رزب تبهوم هچ اعقاو مه

 هک تسا یتاه هشیپرنه زا تس

 كي اردوخهد رکت یعس

 زب بلأق مدرم هجوتدرومو

 یاهتیل اعغ
 عورک ندنل رد یرییکش یاههمات

 دد یلر یأفیا زا س و درک

 تفایءار املیپ «تسیوت ریولا»

 مایفعخا لاسودیکب تا رد

 ؛صیرابیودب قشع اب لثم یتاح

 اروا نامرهق یاتلامووق :ینادنز

 ًایئدب كرزب هشیب رنه كي

 و

 -شی امت و سیپ اب اردوخ

 ب ناونع
 دن اسانش

 شبیصت ار راکسا «یاوکد

 ناهد»یسیلکن یدک ملیفو تخاس

 نیارتهب ناونع شیپ یدنچ «بسا
 شیاربارزبن وا ویتسف لاس رونک ۲
 دروآ تب

 «یاوک >ردیزان یاربینیک

 درک لجن اریراشب تاقشهو تامحز

 كي ینپاز ردناموک زا و درو

 وادعب :درگ ناجشون رادب ۲ یلیس

 شتجاجل ویقشهلگ تازاج
 تشادیبلح یألب هک یا هال لخ

 شیاوف هک یدوچواب .دندرا

 نشراداونیل .دوب هنر

 ۳9 سویا

 دنم رتهر

 لک ونجل یرادقم,تفرماراهباد

ادو رب لگیبساماسلقتسم یوب ووتسا
 (نشگ 

 رکن عدم |
۲ 

 و هو بو وج مو موج هم هج

 رع هم هم مم مع هو مو مو مج

 یو مو و وج هج هج

۳ 

 هرات ود زافآ

< 
 زا لبقو نم رج میقم ینیاژ

 ات رودب ای دوویلاهب کتیا
 درک یم

 یتهب  ز]

 زر یتسیاب هورک یزاب

 رخ آ هک یدرم.دل ون نیل وا «نایادخ

 راک نیازرت

 وا هک یئاپملیف نی

 شزرا ,تنج

 هس ,وجوبکوت ؛اهدژارتخر ,دیدنخ

 .دربمأن اروبماب نادنزو ؛هناخررررفت

 نلریاسو
0 

 «یاوک و هدعنانکب زاب ریاس#

 لات ودزمیچ : زا دنته ترابع

 رتیپ ؛ لرومهردن ۲ ؛نروهیرفولج

 وزریسنآ ؛ رنک اب ناچ ؛زمایلپو

 !واک وایرنه

 كنهآ ,لوب سپ :تسیرانس #

 : روت وسم دلو رآملوگلام ,زاس

 كجب یرادربملم ریدع:رولبت رتیپ
 ی

 . دنتسه درابدلیه
 شف ۱

 «یاوگ هن اغدو رلپ >ملبت

 هجرد دلا ره رجب نشومهلجمزا

 .تساهتفرگ <یلاع نونام»

 ۳ ۳ ًامتیس تروصب ملیق نیا

 دد ( رلاک ینکت ) یکلر وپوکس

 ملاهرد ایل یناپسک هلیسوب و هیهت

 «یاوک دورلب» . تماهدششعپ

 . شویراد ژالبود وبدوتسا ردهک ار

 [ دد هدش هلبود یمداف ناب پ و

 ۳/9 ریانیسود



 !َِح 9
 یکنرپوکس ابنیس

۱ 1۰ 

 : دا شان ی

۷۹ 

۵ 9 
 زنگ رویدروک ۱

 یللملانیب دنمرنه دونکا

 جیرادنح ینردود

 دنم رتف هراتس

 ینادرگ داکب

 ایرب تاج

 !ملیف رون هم یماهس تکر ش)



 یدوصنمرسحم یاقآ

 سردآ و دنا ربنولرام - و

 دوشیمالمق یل و درادن یقبق د و حیحص

 همان شيا رب تن ومآ راب یتاسک سرو اب

 واتسرق

 ملیف شیانم یمطق خیرات -۲
 تسین مولعم 4 نیدزمیجتشذگ رس

 سکر یامنیس لاما هکشیالثمیل و

 دهر شی اتت ارت ]
 ستست را دتیانوب -۳

 نا رک اشدوعسمیاقآ

 بیا رس

 ۳۵ رثدراک اواو۳۸ دراویهنازوس
 دن رادلاس

 وللتا -۲
 هراتسماناوزبت وکساان ربا -۳

 , تساوللتا ملیق

 سوریسا تقدصتیاقآ

 ماتهکنیازا لوا هجردرد-۱

 دیدوب هتشادن موق رم اردوخ یلیماف

 مهاوخیم ترذعم انمضو ؛ مروغلد

 ( تبحص ) هدربیب نینچنیا هک

2 
 هحفصرد العف ار هتفهسکع -۲

 نیا لثم و مينکيم پاچ موس

 هتفرگ رارق امش دنسپ دروم هک
 س

 سار» روب زمهشیپ رتهمان-۳

 روپشم ناشیاو دشابیم « نیلیمأت

 تسدزا,"یراک زین درومن آرد

 تقدصت . نیمه تس هتخاس ام

 ۲ وکخساپ

 یرکذ رصان یاقآ
 ( جدنتس )

 لوالر رولیت تربار - ۱

 .دومنیمافب |ار«وبت وب
 رتسکنل ترب ملیفنیرخ آ -۲

 .درادمان ( ناطیشدب رم)

 امشبوبحم هشیپ رثه سکع-۳
 زا یکیشیامن ماکنه) هدنیآ ردار
 پاچدلج یور ( شپم یاپملیف

 . دومن میهاوخ

 یمیهارب اسحیاق |

 هراتس) امهلجم مانالوا - +
 و ؛یئامنیس هراتسهن تسا (املیس

 مامتا زا سپزیت لاب نازوسمناخ

 0۳ تایحروردب «ارتاموسقرش دملیق
 دلوتمالصانیسح تریور -۲ ّ

 دوویلاهب نونکأت و تسا همنارف
 »تساهدومنت ترفاسم

 درومرد یتامالطا - ۳
 منادبن و مرادت ( شرطالادیرف )

 ۲ ۲۰۸ هحشع

 یاهوب دوتسا زا كيمادک اب ناغبا

 ناباپ رد . دنراددادرارق یرصم

 زویتامروتکب و سکعهک مهدیملوق

 منک باچار

 یئوخ مساق یاقآ
 ( زی ربت)

 روب زمهحفصتستدم هنافساتم

 |رامشبلطم مین اوتیمن و هدش لیطعت

 یاهامنیمدروم رد انیض مینک پاچ

 رپچ ون یأق آ امیمئ ادراگن ربخ زی ربت

 دن |ءراتسرف یدایز بل اطمروپ یشاه
 اهن آ هیلک هتشذگ یاهراشرد امهک

 رکشت ناتفطل زا. مياهدومنپاچار

 منکیم

 ۱ وژدآ هزیشود
 یریثک هدعو امش یاضاقتب انب

 ناخنسحم) زا یسکع کی دناک دنن اوخز |
 پاچ هحفص نیا رد ار ( یودپم
 دنسب لکشم عبطدروممر| ودیما| ,میدومن

 ؛دریک را رقنأت

 دیتس رفیمن ۱«یا رب یداقتن | و همان رگید

 | رم سخش یتحاران بجومدوخ نیاو

 تاداقتن ! رک |نوچ تساهدومن مهارف

 شدرگ راک ردو دوب تسررواجیامش

 تشاد میقتسم ریثات هلجم

 یا همان هتفهنیا ردمرا وپیما تروص

 منک تفایرد امشزا

 ین ایقدص قداصدمحمیاقآ

 زانوچ منهج زا تشک زاب-۱
 یرادربملیق یعقاو و یقبقحیا رجامكب

 نيپ ملیف رب بتا رمب دوب هدش سابتقا و

 ره رد

 تشاد یرت رب خزودو تشپب

 درا ونآریاب ارروب زمملیف-۲
 یاپملیف «ردان حرجوزا-۳ .دن |هد رکن

 رددراددوج و |زالبیامنیسرد یدایز

 رد ارابن ]مان مهاوغب هکبتروص
 منک رک ذاجنیا

 اد رک دهاوخ

 لاغشاا ر هلجمنوتسکب

 .يساا ویرردبو-

 ال اگنمان اولیس

 « دودی

۱ 9 
 اانآ» مدد رد

 نایزج دراد دوبن رارق-۲
 یر مرا ساز | عدضوم نیو
 3 ارش ترذدعم.دد دم توت

 ۳ کیم-۳

 اتم یللسلانیب  تیمها ظاحل

 یره ظاحلزا یلو دراد ادلدا
 رارتلوا هجرد رد زین و لاویتف
 . دراد

 یلیوطمیها ربا یاقآ

 راجت )رفت ودار عاوسرر» ملیف-۱

 دنروبهدومن یرادیرخ (هدننک دراو

 برد یسرافب ارملیفاهت زا یکی
 ارنآ یسیلکن |هلب ودهک یرکیدودومن

 ییلکنانابزب دوبهدومن یرادیرخ

 رد تی لثم ,تش اذسک شی اهن شرممپ
 راب ار عوضودنیا هتشذگ یاههرامش
 ح .میدوبهدومنیروآ

 ح نیدزمیج تشذگ رس ملیف-۲

 . اوتسا یرتن اموکد همین ملیف كب

 نادزیج یاپءیف فلتخم یاهتمسق
 «دشهنخاسیربخ یاهملیف نینچءهو
 . تسا

 ملبامناز| سپ نیدزمیجدوخ
 نافدوخلوقب هجیتن رد ودش هتشک لغ
 زیجتشلگ رسو ملیف ردتسن |وتیمن
 .دیامن تک رش«نید

 اس رد هک ییلین کورزا-۳

 گرادرهلیف ناوتیبن دوشیمهدادشیامن
 !طشادن لاوئسب جابتحا هکنیا .دومن

 یمیمص زانهب هزیشود
 رازالهزبشود خساب-۱

 .دیلامرف هعجا رم هتش ذک هرام
 ۱۹۵هرایشدبب رخ یاری

 )نکس عیارهجو لاید۱ ۰ خلپم

 ددناب



 هنگ مه 3
 العف امش هتش ۳ ر«یافآ یرظن یضز ر رد ردو

 مناوتیمن هیت رد تب

 دی اب لاح رهرد مکن
 فسوب ملینزونههک مناسب

 رخ که هک تسا مد
 ی اش اردارب

 . . یددادق اش ۳
 یاملیساقباسار «لازغ» ۷ ۳

 یامنیسردمهرابکی ودادشی بتن ۲
 و شیامن «پودک هنبسو

 ۱و دو دشوار
 *ب هدرپی دنا

 برود ۳ نلومیاتیسای وکار وگیتروو
 سکع دشاب هدومت یرادب رخ و

 ناوتست لعف زین ار «دیوب نفیتساو
 یسک ات امش| ریزد ومن پاچدلجیور
 سکع پاچ یاضاقتامزا هکدتم

 » دیاهدوهن نونک ااریو
 یداهرف دمحمیاقآ

 دوخ هبناکسب مراودیماءادتب |
 رداماب اردوخ تالکشمو هدادهمادا
 نب رخ آ ونیل وانیا و دی راذگب نایم
 .دشابن_امشهمان

 « زیاجنونک ات رولیت ترب ار-۱
 تسا هتف رگن راکسا

 هدومشن روسن سا رل وفملیف -۲
 نآ ندوب ین الوط هطسا وب هکلب دن دوب

 د رادمان «خلنیزو ریی»
 دشدهاوخ هدادشیابن نا رهترد
 اببملک ینایمک تالوصحمزا ملیفنیا

 ثقن ودنا ربنول رام -۳
 ,دپس ار مرازس سولوجو ملیف

 دراد

 یمکلم وه یاقآ
 لاسس وصخمهرامش رظتنم-۱

 ءرامشكيم راد رظن رد دیشاب هلجم مشش

 ۰ مین ابی زوسیفت
 دششوع نایمصت ادب -۳

 دن درک و وستاسو

 یا رب یصوصخ روطب هلحم -۳

 دوشیم لاسرا نابل اب نیک رتشم
 |رامشمششلاس نشجرد میراودیما

 تهزرجع
 تاهجنودت) هااه ادتیسعلاب رعشن

 و تسامددیسرن دبا 4

 ودژ رپ یاپمایف لابدب مهزونه مو رم
 هتنگ ان هتلا دن وریم حیهم

  ۳ حطح هکنیا رگید

 عاضوارگیدلاسششجنپ ات هک دن امن
 هقبلس و دنام دهاوخت

 دصاوخ ضوع اه ابنیم

 قرشكندوهیاقآ

 نارچت ردیملیفالعف نیل هبآ زا-۱

 ۰تسیث دوجوم
 ردیلوصم ملیف كب لوط -۲

 ود ملیفكب و دشابیم رتع۲ ۸۰
 دهاوخ لوط رتم۳ ۵ ۰ . رودح رد هتعاس
 تشاد

 ( لامک )» یتاعوبطم هاگنب
 «یسود رف ار راهج»

 یناکی رما - یسلگنا تاعوبطمنب رتهزات شورف لحم
 - یتتفابو سابل لانروژ - یئایلاتیا - یثاملآ - یوشارف
 باتک امشبوجمناگشیپ رتهزسکع نیرتهب - یتامنیستالجم
 ناگدنسیوننیروت دوهشمزالوت - یسیلگنا یسردءاه

 یرکفت رتاثت رد

 ترمنکو  زاوآ و صقد رسارس - هدمآ هنحصیود نونک ات هک ی قرش سیپ نیرتلاجم

 .نوالوونیم «نویامه , یناشاک , یئاطع: یخس امیسوناب - دیرفنسحم

 بشکب و رازهزا بش نیمود

 : تک رش اب

 رگید هشیپرنه ۴۰ و

 دلش

 شيامن نيا زا - یگنر ملیف دنچو نادرگ نم یاش

 هکت سام
 مهاوخ ابتتم دهان هاماماب اش

 حرطم (یپرع ) تالاوت» منکيم
 زا ) تانبا هک

 

 ایخ هک روتام
 تسا هدش (هر
 <«تیث ندرمیار

 داودنهاوخ شب امن

 نیااریژ دینکتكر

 ده) وخ امنیسنابح اصناب
 نیا یارباهن] دیشابن

 دنهاوخشی امناررویت امر وتکب و ملیق
 داد

 یمیمص نژیپ یاقا
 كيیروگی رک لباقم لر -۱

 «یدن اب نویلکی سانکسا»ملیقردار

 < زتیفی رگ نیج» یسیلگتا هراتس

 سک و یامنیسا رملیق نی |,دومن یم افیآ
 تساهداد شیام

 راب نیدنچ ار« ,دشمسلط» -۲
 هزانامش و دناهدادشیامن نارپت رد

 یرادیرخ ملیفنیاایآ هک دیسربیم
 ۱۱4 اب تسا,دش

 تلماعر ملیفدبدج هخسن ۳

 و هدش یرادب رخ ملیف انشآ طسوت

 ةهاوخهد رپ یورب نارپت ردیدوزب
 روب زمملیفرو زین زن ومیسنیج .دمآ
 ۰ درادتک رخ

 ۳ هسعسسر نجسا

 ۱ یرکفت رتاثترد

۹ 

 3۹ دینک ندید
 ا وب ِت



 مصر

۳ ۹ 
 بمآ تنوشخ نده زار وتووب زا

 وه و و دروق نلک می ن
 رویهاتیر و دروفنلک سپ نآ زا. دیدرک ملیف

 رو و هداو لیکشتار یلامنیس حوز تس

 یل و ؛ دندرک تک رش < وادینیرت هن راح
 ون 1 ققمی یاهبلیقو وین دیله لب

 هناسفا كب ثروصب «ادلیک » مهژونه. دن درب هو زن ِ
 تسا ناک دن ور ابتیس رظن رروم زیمآ رارسا يفتع

 1دی ابتدمزایقشع یابملیق هیبت رو. هک ورتف یناپن

 ۳ ءداتسا را تراهم , شیابتر
 بز دی ار فورعم ملیف ٩4 ۸ لاس رو تس

 ۳۳و وئسی دوش ناکشیپ رشهنب رشهب زا
 یناو ازت لاتس < و

 سم مث نیا, دس ورم ور زا نآ ناتسار هک ملیک ۴ 1
 نزب نوقا شابتا مقر یللنلا نیا نم
 تربت , یقفص یاههحص مسجت رد ر رثانال و لبیک ک رالک 7 + ووخ یقشع

 دن راد ناوارف

 سن ضبوراب و وومن بسک نا وا رفتب وپحم ۶ کب نوا ۳
 هرک ثباب

 واتس رف را زا
 ممافو

 "هد و رث وم یاه هم

 تیلب اق



 درایمزور /

 4 7 تار
 » زاغ]  ی مصل : 7 نا ریایئامنی

#2 1 ۷ 
 وضس لش ۲ ] / ربآ یففر عامثب مس ! ۰

 ون 7 ًا و و

 یرا رفسو رع ملیفس رپ لوصحم

 ودیسیعیط من ی روپطبیم ۳3

 داش
 ی :وک شروک و : ۳۵



2 

2 

| 0 
 ارس 5م حج

 بم
 ج : ۰
 تفل و داد ناکتار شرس درفلآ

1۳ 4 3 
 ۵ دزادیاهجیتن هچ» یربیم یاهدیافهچ راک نیازا رخآ-

0 ۳ 
 تبازیلا یتشک راظتنا كروبوین رد و یوشب اسیاوه راوس

 راخ نآ زا پیلبف هک قو هکبار و یورب ولج دیدرگ جرا
 ت ۱و ی تحت

 وب راوشیپ یئوکب ۱ نم نیا ؛ مالس ؛ یاهآ و

0 

 دیپ ندز فرح لاجم <ن سم
 دوزفاو داد توکسب رما و درک هنلبار فا ۳۹ و ۱

 ترفاسمتبازبلا یتشک اب هک پیلبف؛هتشذگ همهاهنیا زا

 ؛د رک دهاوخت

 نا»> : دیسرپ و تفر سپ سپ یمد

 ؟دنکیمن ترفاستبازیلا یتشکااب .پیلیف ۶ یتفک هچ ب

 رگیدمینهک دید رتهب ؛ درک شافاد رارسازا یمیننوچ درفلآ

 :؛ تفگ اذل. دنک شاف زینارنآ

 یتمالس هدزاود تعاسرس بشادرفامش هک یماگنه-

 دداورد زا وا ؛ دینک یم دنلب اد ناتیاپسالیگ رگیدکی

 ۰۰۰ دش دهاوخ

 ؛ دوزفا و داد ناشنار یرد تسداب

 زورهسامشتق ون« دشدها وخدرا و ردنآ زا ۰ ۰۰ هلب-

 درک دیهاوخ ادایئد فیک و دوب دیهاوخ مهاب رگید

 یلد مدادرب هدرپ زاد نيا یود زامتساوخیمن هک نک رواب

 ۰۰ اما ۰۰۰ مدشراچات

 ۱ دیس رپ نانک هلان و دب ود درفل آفرحطسو «نآ»>

 ؟ دیئوگیم تسار ایآ ۰۰۰۵7
 ؛ داد باوج تداگ رام

 میوگیمتسار هل

 ترم

 .تسا را رقنیاژا عوضوم؟ درادنسپ -

 : تفگ نایتشااب<نآ»

 ۰۰۰وا ب

 3 : تفک ودرک مطت ادشفرح تراک رام

 ۱ تک ایتس

 : تفگ وداتفاشرهاوخشوف ] ردنانک سابتلا

 تراک رام...تراک رام عطا -

 ها تسس

۱ 
  تفگ و تف رگ شوغآ ردكنتا روا

 شابمارآ منکیم ۱

 3 ؛ریک ل رتنک ار شدوخ دنا و تب هکنی|نودب «ن

 ۱ تسایهجو بلاجو بیجعناو

 .,نآ» کابل وص
 | و ادا تسدزا شاهلصوح هک ت راگ رام

 کدو هتف راد شوک شعزف هتفزرس

 ادب مهیلج فا لیخ و تسین یهجوت بل اجنآ و
 تس 1 ِ

 رراذتنژوا...؛دوب غودد دف تدلارب هرره ار
 1 ! هتخاسادمع ارع وضومنیا

7 1 
 رس یا هشوک هک مهد فل

 ره شوختسدنانچ» دادیم شو
 ۱ ۵ح زا شنامشچ ۰ بفد ندای ن

 نان ی طوع کنک لصاح

 و دات ین بف هک فک

 , دنکی لاح رتپباد شدوصقمات تشگ یا هملک هلابند

 تفک

 ماهدرواین ردمدوخ زاادنیا ۰۰ تسا درجموا ... هلب -
 ؛ مدرک ادیپ درفلآ زیم یورهک ی شرا زگ رد

 هکم دناوخ نینچ

 *تسا درجمپیلیق

 هکنیا نودب «نآ »و درک همزمز یزیچ بل ریز درفلآ

 یاهشوگ رد هک یلبمفرطب و تشذگ شرانک زا؛ دنکب یپچوت

 : تفگ نانک /وجن وتسعن نآ یورو تقردوب

 یاضاقت واژاومداتفا ونازب هک دوب اچنیمه۰۰۰یرآ_

 نماب ودهدب ْقالطار شن ژهک مدوب هدرک داپنشیب اریز«مد رک وفع

 یرتخددیدیم» » » دوب ما رحب كين یلیخ هک اعتاو ۰ ۰ هدنک جا ودزا

 رضاح فصو نیااب دنک یمعرضت و هدمآر دون | زب شلپاقمرد

 سیا و ذرادن نژ هک دیوگب و دنزب تسارفرح دشیمن

 +.د رب یم



+ 
 دهد هلصیف یوحن اد عوضوم هکترا

 گارب درنل]

 یراک دی اب بوخیل و

 تب نه

 ميهدب همت اخیلکد وطب ادم و ۳
 ح رسب ومینک

 تنگ ودزیخ رچ «نآ]»ر

 وابیزیچ دیابن مه امش.تسن مدالین امپم؟ را

 لثم«مینک یم داتفرمياهتشاذگ را رقالبت کر 7

 .مربخیب زیچهمهذآنمو هداتفین قافتایاهعقا والی 1

 ادیپ یصاخیل ابید۰ دیشخردیم شنامشچرد
 ی: ِقرب

 ** *دوب هدرک

 نیا من ادیمن! دنک ریخب ادخ : دیشیدن| شدوخاب دا

 ۰ دنا رو رپیم رس ددیا هشقن هح

 تلاحودزا۰ تشادن شرهوش زا یمک تسد مهتداگرام

 اعقا وهکنیاای دمپفبار<«نآ>دوصقم تساوخیم ای« دوبن حراخ

 3 یی دیمبف یمن

 ؟ تسیچ راک نیازا ت

 ۱ تست طوب رمجیه امشب
 : تفگ وتخادنا ولچ ارشدوخ درنلآ

 هدرک انیادخ رگم « ینژیم فرح روطنبا ارچ

 یاب زا هلولگ .برضنار وا یهاوخیم و یراد یدب دست

 ؟ یدوآرد

 ! دوشمارحوا رطاخبهک هلولگ فیح -

 5 تن تداک رام

 + یتسه یاهدیمهف رتخد هک قحلا ؛<نآ> هلاكراب-

 ۰ تسین مزالصوصخب ددومنیارد یتنوشخ هنوگ یه

 : دیس رب هنارصم درفلآ

 رخ ]؟ینکچ یهاوخیم هچمنادب وگب ادخبارت ؛ «نآ»_

 « میتسهوت لیبافام

 داتسیا ؛ تفر یم نیئاب والاب قاطا لوطرد هک «نآ»

ماهشقن هک درادن یلیلد یتسار : تفگ شلدردو
 مرهاوخ زا اد 

 فرصنم شاهشقن یاشفاژ| ادوفیلو۰۰ «منک ناپنپ شرهوشد

 : تفگ ودش

رد ...هک م|هدرک شهاوخوا زاو ماهدید |ردب ویدنم
 

لغش هک ینفلتكن ز مقوم نیبه
 رد <نآ > ودشدنلب دوب شتسد

 ؛ داد همادا تشادیمریاز یشوگ هکیلاح

دنک نفلتنیب هک ماهدرکشهاوخ واژا ۰۰۰-
 * 

 : تفگ و درب ششوک كيدرن ادیشوگ

 تسا ملسم۰۰«تسا یفرحهچ نیا ۰۰۰4 دیوید مالسس

 ! متسهاهتت

رفلآ و تداگ دامهب یا ن هنر
 :دوزناو دژد

 لاحشوخ ردقچ مدید ادامش هک ی تقو دینادین ۰

 هک

 ؛ میورن نوریبو مین امبلزنمردتسا رتپب

 تفگ و دز یرگید كمشچ

 لیطم زاسپ بشادرف منک یم شهاوخهدیوید ۰۰۰ -

 ؟بوخ ۰۰۰ ميدوخبمهاباد ماشاتایب اجنیا هناخاشامت ندش

 رضا «تسابسانممین و هدزاب تعاس

 3 تفگ نان زسفت تداگر ام

 ؟تسا یراک هچرگیدنیا-

 :تفگ دی ز رلیمدیب نوچهکم هدرفل آ
 هدژاود تعاسرسپلیف متفگ هکی اهدرک شومآ رفرگم-

 ؟ دشدهاوخوتقاطا دراو

 : تفگو دی وک شاءهریگی ور ادیشوگت دشب «نآ>

 یاهشقن بوخ كرابمرب + ماهدرکن شومارذ 4

 ۰ دروآ مهاوخروارشودپ . ماهدیشک
 تشگنا ار وا یتقو منکی م فیکر دقچ ی ادیمت

 شوغآ رد نم ندیدزا امتح ... منیب هب مقاطا هناتسآ رد ناهدب

 ماج تسیاب یم یلبق رارققبط هک ؛تعاسنآرد یرگید درم

 . دروآدهاوخ رد جاش ؛ مشکب سیشا یتمالسب اریم

 ! نآ»_

 مهادخ ۰ ینک ضوع ارم هشقن نکتیمس دوخیب 4 هیبس
 مناوتیمءاد نیا زاطقف ».منادرکی م شرب هتخوسغامد دیایب

 یراکو مهدب اد هفطاعیب پلیق « یضاد دوخزا پیلیق باوج

 . وتخداب ودن زن شاهلکب راکفا هنوگ نیا زا دبا یارب هک م نکب

 . دنکن یزاب مدرم

 ! هدرک لولحتسجرد ناطعیش هکنیا لثم : «نآد_

 . ۰ دید مهاوخ اد شزرکب هفایق بشادرف ؛ یمتاج

 ...دنکر واب دنا وتیمن زد نه سا یک اندددتب رض هک اعتاو

 ااوخ شلدرد و دش دهاوخ كشخ شیاجرس تشحو تدش زا

 ناب رپمو باذجو كنشق رتخد نیا : تفک
 ]زا رزوتبجع

 ..تسز مهم نمیاربدیوگب دها و یه هچره... هلب ...دمآ رد

 ۲ سوباکن وچنم دیدش لمعلا سکعهکبت سا نیاتسا مهمهچنآ

 زا رتشیب روا ود رک هاوجخ هنگ

 امد هشدملوغ .بایک
 شخدد ,یور هشیمه

 ... دومن دهاوخ شلامعا هجوتم



 9 9 ابهلک هجیخم ات

 یارب نمقاک سیروب ویراتس و

 -وراچب ر,هایسودیفس یفارک وتامنیس

 وءایسیرنه یتادرگ راک یارب ید
 ژاتن وم یارب دروفلبمنجو « دیقس

 دندرک تفایرد

 رکیدرابکی ایبیلک ۱۹۵۸ زد

 لوصحم«یاوک هناخدورلبو هیهتاب

 ابنیس ملاع نشک |دورپ لگییساماس

 داد ناکتار

 هلیسوب هک زرچکسپ نوزیاروهرتا نیا

 ی

 و تخوس دهاوخ

 یئایب یهاوخیم رتدوز ... اه

 -..درادن یعنام

 | -یور,دیدرک شخب ناهجرد ایسلک
 دروآ تسدب راکسا تفه هتفرمه

 | كلاروتک ۲ نیرتهب -ملیف نی رتهب
 بدیویدنادرک راک نیرتبب -سنیک
 لوب ری تسرانس نیرتپب نیل
 - درایدلیهكچ رادربیلیف نی رتپب
 دلونرآ ملوکلام زاکنهآ نیرتپب

 رولت رتیپ روتت وم نیرتپبو

 وكرزب نات درک راک زا هدمکی
 یمهمیاپملیف هیهتاب یووبلاه ریهش
 ترهش جواب ایبلک یناپک یارب
 هرمزنیا زا: دناهديسر تیقفومو
 :یتسیاب

 ورا ناف
 :سن ویتسا ح روج تن ا رک یات ,زکتیماک
 كنارف نتسلیامیئول :رودیو زا راچ
 توبلا . زکاه دراوه ۰ حازروب
 جروج ,دوللكم نءهرون , تنچوت

 :نابل ومامنب ور,یراک كم ول ,رک ویک
 و نامنیزدرف , كي رتيمد دراودآ

 راب هساریاک .درک رک ذار نازاک ایلا
 ؛تفرگراکسا یئامنیس یمداک 1 زا
 :< شکی هعقاو > یارب بیت رتب
 یمندو مدوریم رهشب زدید یاق]»
 یراک كم.«یربب تدوخاب یتاوت
 نامنیز , «كانلوه تقیقح» یارب
 نازاک و< تیدب ات اجنیازا» یارپ
 .دنتف رک هزیاج «زادن اراب رو» یارب

 ایبلک یتامک «رخاوانیا رد
 دوویلاه یاهوبدوتسا مامتزا شی
 هدرپ یورهزات و دیدج یاههرپچ
 .تساهدروآ

 یدنم رنه :راتس« كيت كيراب
 سک یصاخترپش یودوربردهک
 ار«كریسارتسا نازوس».دوبهدرک
 .تخاش یفرعم نارکاتاج

 -شوخزا یکی «كاوت میک
 ایبلک دراو هزات ناک راتسنیرت هینآ

 زا نونکا وا - تشک یم
 سیرتک |نیرتزال وب و نیرتر

 اب

 .دی ژ رل یم

 تشادرباد یشوگ . تخود مشچ

 . (تسا شدوخ) ...؟ هلب-

 ایبدرادن بیع؟

 طابتح)

 نابود تشاذگ مامتانار شمالک «نآدو دزكنز نفلت زاب

 تفکآیلاحشوخاب
 یتسه هلصوح 39
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 هلب ۰ ۰ ۰ متسهاهنت ۰۰ .دناهتفر ! تسیث اجنیا سکچیه

 !میروخیم هوپهق قاقتاب ابب

 با رطضاتدشزاد رقلآ و هداتفاسغن سفت هب تداگ رام

 : دادهمادا و دیخرچ اهنآ فرطب «نآد

 ۰۰ ۰ متسه رظتنم + ۰ بوخ دایسب-

 (مامتان)

۳ ۱ ۳7_17 

 یدا»و «كين كي» ؛«ناراکهزبو

 .درک لریافیا «نیچود

 زا زلکیانیج كيتامارد لر

 گی بقلبارمیک ما. نیسهب ییف
 .دیناسر دنمرنه سیرتک |

 جروج لوصحم «یوجلابداریخاو

 |رتانیسكنارف اب نشک ادورپ یندبس

 شیپ زا شیب ار وا ترویهاتیرو
 نیرخآ . تسا هداد رارقهجوتدروم

 و باتک ,كنزو ایبملک یارب شرتا

 نشک ادورپ سکیوف لوصحم< ممش
 زمیج نوچ یگرزب یاههشیپ رنه اب
 سکاوک ینراونومیلكج «تراوتسا

 یاهرازاب رد دیدرتالب هک درادمان

 یا هظحالم لباق شورف اب ناپج
 دیورکدهوخورب ور

 یکی زین < نومیل كج د
 ناشخرد و هزات یاههرپچ زارکید
 . تسانسلک تارتنک تحت

 یدوجاب ار دوخ شقن نیل وا
 امشیارب تسا نکمم» رد یدیلاه
 هاگت1: درک افیا < دتفای قافتا مع

 < زت رباورتسم» یا رب یراکساتفابرد

 دووبلاسع یدک هشیپ رته نی رتپب

 تفرک بقل

 «یوباک> رد یکزاتب نومیل

 مامتاب لوفشم زین و هدرک یزاب
 ملیف یاه هنحم نیرخآ ندیناسر
 . دشابیم« میش و باتک, كنزد

 یدرا وءزات یاههدی رتهریاس
 دن |هدهآ رد ایملک مادختما تخت هک
 : زا دننرابع

 نی رتاکرافاشلفاشروتکیو

 (ییزارک های یلض يسه) تنارک

 نوست رب | ر فیلک رمل اپ یستب -رتساف
 كروب كيد و الاکساایج

 لاحب ات اییملک یویدوتسا

 راکساهزیاج ود و هاجنب هتفریپیور
 . تسا هتفرک

 ردراکساجنپ «بثکی ٌهعئاود

 تشه«تیدب| ات اجنیازا»-۳:
 روطنیمهزیتو-۱۹۵۳ رد راکسا
 لپ» -۱۹۵؛رد «زادنارابرد »
 رد راکساتفه «یاوک ءناغدور

 هک ایبملک رکید راثآ زا- ۸

 دیاب دناهتفرک یرتشیب راکسا
 رد «یرب تدوخ اب یناوتیبنو
 رد «هاش نارکوت مامت»و ۳۸
 . درپمان ار ۹

 ایبیلک «كرزب» رانآنی زا
 دایب یمیدق نارکاشابت هثیمه هک

 «قشع یکی و یتسیاب تشاد دنهاوخ
 .« هتشگمگ قفا» ««كانل وهتقیقح»

 رتخد وعدب ایماجنی |ندروجیاق 1 >
 «یندشن شوما رفكنهآ و.مدلجیور
 نولوجد؛< نولوج تشذک سو
 یتشک ردشروشو,«دن | وغیمهراب ود

 تشذگ رس».,«كين كيب > ۰ «نیک

 و: < یلالطكالب داک »۰« نیچ ودیدا
 ۰ درک رکذ ار«یوجلابد

 لاس یارب ایبملک یوبدوتسا

 .درادشیرد یعیمو هشقن ۹

 یسردهک روطنامه یناپیک نیا
 یبیقر هدادناگ موادم تیلاعف لاص

 72 7۲ و هتاتخ نییوح یاب
 مدرمب یمیظعران ۲ درک دهاوخ یعس
 یک مدقت ناپچ یورامنیس

 7 هتشادیم تسو دار ریمل ید

 و تسود اروا زوئه نام
 وا . دب

 ال رگ میاق و یرسکیرب دعب
 دام قوم رومیراب رخ ردو

 ۱ ,دناسرب لتقبار

 هاس -بوخ یلیخ

 6 ی 1 ۵

 ۴ (نرتسد) سکوت رد ریفص

 "ز«سکولد - بوعسامنیم
 ستسیت رآدیال آ

 ردوبوخ ینادرک راک كي -
 ررفرب هسو؛راک ساموت | تیمهاروخ
 ینویتسا كرامز| باذج وا ریک سنام
 نیاشزرا زئیب ارلیک ورک اتتحراف
 راک سک ولدو پوکس امنیس رتا

 لب یویراتس , دناسریم ارنرتسو
 یرودحاتریت فزوجترب ار ولیپ یلسل
 .دنک یم رظن بلج

 یکی) ردارب ودیور )ناتساد
 . دنزیم رود (دب یرگید وبوخ

 رادبناشردپ هک ؛رکاتو ساویتسا
 . دننکیم راید كرت هدشهتخیوآ
 قلور تسا راودیما سنویتسا
 -زابار شردبلتق ماقتناو هتشک رب
 ۰ . دناتس

 زاب ردارب ودو درذگیماپلاس
 یعهاگ ]رک ات .دننکیم تاقالمار رگیدکی

 ادا یرکیغاب و ین زها رب هک ووش

 :دناسرده|وخ لقب ارو سن ویتسادهو*
 . یکی زا سپ ردارب ود رخآرد
 .  لدردا ررگیدکی تبحم بلاجمیاق و

 ۱ , دن ریگیم

 سنوپتسا هتفیرف هک رابكي
 یی گادایبوخرایسب یزاب

 تربرهل ملیفنیا هدننک هیبت

 .تساروهشم نمفاک
 اس -برخ یلیخ

  ۷قیقه 



 ایفا 0 رد ]مهد داود ] ر
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 : دوویلاه ناگشیپرنه نیرتدوهشمو نیرت بوبحم كا رتشاب

 رگیاتسادور_زنوجیل رشماپیرگ ایدولگ بی رکم نودروگ
 <تبدباات اجنیازا» ملیف نادرگر اک نامنیز درف  ینادرگ راکب



۲ 6 
 و مه 0 7 ۳

 دام 1 ودح
 ی

 ك رحتم یاهیشاقن رکتبم و هدننک هیهت -۱
 دش هیهت سگ رن وروباک حار تک رشاب هک یملیفمان -۲

 نارهتیاهابنیسزا یی

 یلامنیس لاویتسف بارد,

 

 کب مان ۳
 مدن رذگیماهكل كل هکبتف و مایف

 « دی و رت کل وا هزباچ هد رپ
 افیا ار هبهار كسب شقت نیارد و وا اگنماناولیسد

۳۹ 
 یک دن ز یاهلاس نب رثهبو ملیف -

 ,دشاب یموب دار" ول ۰ ك + را

 دنشابیمملپف نیا ناگشیپ رثه كربک |اتپن ] وروینامرونکب و -۷

 یوروش مارآ هناخدور -۸

 -دشهدادشیامت نارهنرد سلیک كلازا هک یملیف نیرخغآ -*
 ینیچ هشوخ و زاب واک تشذگ رس ؛یلیل یاهملیف هشیپ رله

 ۱ یدومع
 « ورک لر یافبا شقن نیارد شیلیف نیرتهب رد ازتالویرامس ۱
 «امرهش» یرارا هناوبد -۲

 نایتی رک ینادرک راکبو لوراک نیترام تک رشاب هک یملی -۳
 .دشهبهت كاژ

 - یرارکت یاه ملیف هدنهد شيام و مورهجرد یاملیس

 ینابک تالومحمزا ۰

 و عطاقتم تاملک ۳9

 تا را و و کا ی فا

 )3 »)۳ و 0 0 ۳۹

 نارهت) وضکینیریا

 "اوما) و سابق ۲ هدامش

 (۱۸۳ هرامش)
1 

 روخ ی امنیستامولعمختساپ
 ری امزایب اد

 ۱ متنه نامسآ -۱ (لیقهرامش)
 تلمقب شیادیب -۲
 ویک و تزارف رب هیئاثیس -۳
 ٩٩ هرامش هناخ <
 لک درباربرد لاسود -۵
 مانمک لاسهدرن اب سا

 (ه)حنب -۷
 رسب ۵ -۸

 ۱۱ هرامشلولسرو شروش -*
 رب راپچ ۰
 رادگنفت هس -۱

 4۲ ۰یاقآ -۲
 بش كي ورا زه -۳

 ۳۰۶ هداج - ۵ یلنایویو ٩- مجشپ هلپ 6 لرم-مز -۸
 ۸۸۰ یاقآ -۷  ر :تاملک لودحناگ دن راوسهخرچ ودكرم -۱ ۱ اقتمات ۲

 قشعهس ناتساد تا۸ ۲هر ۱
 دحتم مچرب ود - (۱۸۲) هدامش

 هنقچرو هکس هم ب۰ .(لاییش)هنمو ریل یرهم هریشود
 ۲۷نیب ثارمن ممج رکا و (نارهت) هدنبادخ سدقا

 یلاسلیس ۳9 دشاب یم 4 هات (نارهت)ش-هناورپ د>
 ٩ یترکاو تسابوهراب اه (یارهت) یلاضررپچونمیافآ

 لک یند -«

 یرصم -ناو -

 ور
 وجهآ -۷

 نیاپ هزاو طسوتم ۱۳ ۷ ٩ (یراس)یراتخم -ك »
 شیامز آرد هک منک ضرهنانتمدخ یاب (نادابآ) داص مساق

 )دی اهدش < درو امهنشذگ هتفهیئامنس (جدننس) یبیبحدیشمج »

 هدننیوب لوک رک روپشم باتک زا سابتفا ۰۰۰ سرزاب» ملیف ناتساد

 . تسا

 تسا یملیف ناونم «دیشر ورم. ۰.۰ و ۳۹
 ,دشهیهت «سنروالیدوج»وو < رتسکنل

 ی > ملیف هشیپرته «رومیراب ۰۰۰ -1

 ِ «هناخووررتخر» ملیف شیامناب هک یلامتیس -۷

 ملیفناکشیپ رنه <«میهلیوسیلولد و «سرياویل» -۸

 , دنشاب یم عتسیل یربخ برظ. ههبج

 ۲ ...دوویلاهدنمرنهو ؛لچک روتک آ ٩-
 دنیآ یتاهخر حساب ۳

 ثب»تک رشاب هک



 یخیرات ناامرپف یاهیدرمنارج و اه یروالد یارچ ام رگید اب كر ۱ ) , 1 _ژ

 , ناتساگزا
 سس
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 ۹ |زالپ ویدوتسا رد ی رس راف هلرود / یوحند پوکتابنیس

 لاس یثام ره راکهاشنرت ل للجم و شرت زبو لب رثیلاع

 دب ] یم هدرب یو رب

 ۵ اسم 9۳ دو

 ناهج بربحم  دوبش ۲ وز كارتشاب

 یلتنج ی ینوت

 لانشن رتنیالاسروینوی یناپبکل وصحم نیرتحرخرب
 دیآیم هدرپ یورب تضنیاپ یامنیسود رد دبتشاد ) رفآشیامن راظتتا اهتدم هک یملبف
ِ_ِ 



 ۶ اح تددم یامس ردبم

ی رتجیهم نی رنگ رزب
لاسیئانج راک هاشن

 

 ناو 0۴ ۲۳۶ ۲

 0 هک م ظسم ت ایمک راکمهاش

 توسراک" ليف فورعم دنمرنه ینادرگ راکب

 فورعم .دنهرته هس 2 رتشاب

 ۲ تنکهراچبر

 _ص
6۶۴ 8۱6۱۲۱۸۸۵ 

0۱۸۱۷۷۱۶ 

 رک نیرتاک"
 تنا

۸۸ ۱۸۲۱۷۸۱ 

 شا

 )۴ یار شی)» رط اخی )او 9 نب 9 نیایاشامت تک
 ایه,



 نوبت رز زد لات کارو زد
 تختنابیاهامنیس

 ایلاتبا یامنیس یاه راکهاشنب رتیلاع 4

 هنابش یا رجام

1 8 
۱ ۱ 
 نیت ۹ ۱ 8 1 ۰ ب *ر 9

۰ ۳ ۲ 

دابشتعاس9تدم هک تسیملیفهنابش یارج ۷
 انکیمت وپبما

 سم 1



 1۲11۳ 50۸۷ ۸ام ۵و

 ز.فلی راد: هدننک هیهن- كني یرنه : نادرگ راک
 : رثا یناتساد ساسا رب ؛ لئریورتیپ : زا ویراثس
 ؛یرادربملیف ریدمسرق وهدب رف وگ وه : زا كيزوم  یرگنیمه
 رلاک یمتسا - متسيل نرق سک وفا ۷ دو

 - ( زنداب كيح ) دواپ نوریات ناگشیپرنه 1

 (نهوک ترباد )درفلم-( يلغا ترب یدیل) رندداگ ا وا

 -(نوت دوکل یی) تربلآ یدا ( لبپهک كيام ) نیلف لودا
 (ودهمود)زناوبا ترباد - ( تر ) وک رگتیلوج

 ,كیج , نک شوک ۰ دشرتکیدزت _نیب ومخراب زیمیورتربار»
 لاحب ات هکتیانودب دوشیممامتترمعینک رکف تدوخاب هک ءدشتقوچیه

 ترسعفصت رکیدنالاهک یاهدرک رکف جیه,یشابهدرک شزایاهدافتسا
 «تسا هتشذگ 4

 .متفایم کف نیاب یهاک .ارچ:متفگ شپب 3

 زن نا ی سس ی

 یهاوخندوجو ون رکیدلاس جنپ و یسهک ین ادم چیه, كيچ

 :تشاد

 ودوشیممامت هک منکچءاه ؛منکچیوگیم الاح.بوخ :متفگ

 .می وکیمیدج نم.كليچ -
 .دزکیمن مهمکک نم بوسخ رایسب -
 . درک رکف هلئسمنیاب یدج دیاب كيچ -
 وشت هبامنمهکد وب تفوکیتسا سب رگید . هن -

 ۰ < ما هدش هتسخ شی وشت زا رگید

 (دمو یم ناتچمهدیشروخ- مودلصف )

 الاح متشاددایز شی

: ۰ 
 یوگنییه»باتک كي یاهمدآ نیب هک تسایئاهف رحزایاهنومن نیا

 ومامت یتح تالمج «دن زیمحوممالک رد یکلصوح یب و یکتسخ نوش یم هل دام
 رودن |هدش رازسی وهدزلدزیچهسهزا هک ینادرم ودوشی ادا ل
 مسجمار یا هتفشآ وءدزتریح هابتلسن دوخجوب ودصقمیب ینادرک

 ء دن اوخ یم « هتفرتسدز| لست و1 رن [ یوگتیمههک دن
 نانچمهدیشروخ:ارن آ روب بوخ هک «دشخردیمنانچ مهدیشروخ »
 موادتلوقممروطب .دیشروخ ششخردارسیز )دنتشاذک یم ۳(

 تا یاسین زاها لک يدهابههاج دن اوت
 ناب ید مو دیسرپاچب شیپ لاسیسزاز اجتم

6 0 6 6 0 6 88 88 6 6 6 0 6 6 8 6 ۱:۱۰ ۰ ۰ ۱ 9 ۱ ۱ ۰ ۰9۰ 

 اهموآ وهدوس رف یاین دکی ه ریت
 /اپمدآ دفاهدنز «

 دشیشاقن نخور وهدن راد زی رک یم<
 ان رب -یوکنیمه نائامرهق
 9 اس رام تله تم تب سرو سعع (رز] تفاورپ هزرابم زاتسد رکید - دنیرفآ یم «ند 7 یر 1 4 3 ی ۳ موم
 ۳ .يلآ و دن دنک مرک رس و دبی رفب اررشپ دناوت ون و

 اساس هک تسایناما یب سوباک و روآ تشحو < یبت و تسا
 ۱ زر مار یاب یلعمدوشب هک ین دنناو اهو] , دنکیم لابندار
 و رولطب دن اوت یمنی بمووخب هک یتاظحلرو س امن آروخیتحهک ریه رظنب معسویتقومردقن 1 <یتسهدنیاو دبشا رت نان ] ندیشک سفن و
 گو یناریز,تسایبطنمناشدوجو اب « یک دن زور ایعم هک دن ریذپب نیقیو
 لر ردش اپلاس یطرد نآ فده و < یکدنز وزاهک اریفی رامت
 .دن| هدیو خوسنمو

 نرگرب نآ هشوک كي زا ار یک دن زدوخ رثا كيرد «یوکتیه >
 هشال لثم دوشیم فرط یب و درسیمح رییدحات هاک هک ین امشچاب
 لوقس «نایاپ >نیا؛دزاسیمشیاهر. ,مهدسب ودنک یمهراظت رودزاینفعو
 ( فرود تر اریذ دشاب مه دناوت یمنو تسینیا هدش حرط و
 1 ,«تسادیپ تیابن هن تیادب هن» : نآ رد هک تسا

 دننسهیرکی زاب تس دزالفاغ یئوک هچنانچ یوگنیمه نانامرپق
 روورادیماو هدنخ و هیرکب و دنارورپ یم ,دنکیمتیادهارنانآ هک
 ۱۱ . دنهدیمهمادایراشرسیصخشیدازآ ابار یکدن ز دوخ لامعا
 هنادازآ لامعا نیارک ذهک یلفاحم و مماجم فرط زا ابلاغ هک

 بزار گرمهد اعاخ هک نآ و«دشد را
 مو ودن رادميب بش هک ی

 تسا

 . تسا نینچ مه یتسارب

 دشخرد یم نانچمهدیشروخ > یلصا نانامربق
 ادب هتفرتسدزا و هدنامرد ببس ثیمپب و «دیمیف هقبط زا
 اکو هنخیسک ماجل, لفتسم یک دن لی ره هک و دنیا: دنتسهلوا
 اصن كي بپسب اما دن زر ویمقشع رگی دکیب تدشبدن رادشیپ دار

 ميفهكيجرد درم.تسا هدمآ روچ یننفتم تسراب یلوک
 !دیژاب ,رضسمنیا .تسا نکمم ریف دب| ات ودنآ نیب
 2 كسو رع ثكب تبدوجومدحات ار ناسنا یتسه هک
 |مدننک ی «عید یه دروآ

 ّ جد

 طب سووک شز «یلشاترب یدیل»
 سبد اب ار «یدیل و بقل هتشاد یسیلکنا
 ره ب یسچیلوجتال « تیساسح

 یاواع > كب یلک
 خازقد



 كي زا رتالاب یلیخ یویارب هک اررجر نیا مادم ناسا
 دنک یمهدن ز سا یا دنز از

 یسچ
 لب

9 
 نیفرد مث لثعم نیادرفنبرتمارآ یگنسخو یگدراد

 ار دشخردیمنانچ یه دیشروخ » یاها رج امهک تر

 نه دل دیار اس توان ««رهلد» زا رارف ونیکسن كي

 ینادرک رس رد ار نیکسن نیا هک «ترب د) دنیای
 : دلی سس وجتسچ ددعتم نادر-م شوس7

 «كيامد و دنادیمزب رگ لحم نیرتهب ار كب

 ردودریگب مارآ هک نک یمیعس (دراذگ یمن تسدزاار یرطب

 طقف « دنکب یشوجو بلج هک تسن آ زا رت هلصوحیب و ی هثسخ موز
 ناشماقم خرا رد طقن هک یلاجرهود ( نان زدوجو ردمح

 واكحطم ورم یب ردقچ ششالن هک دوشیم رو"آ داب
 تخانشده| وخن زک ره هک تسا یئاوف هچب زاب

 ؟نهرکو

 هل كل 1

 و

 - ۳ درجر
 تسا هدرک هیهت ناتساد نیازا سک و ف ین اپمک هک یملین

 ۳ رطاعب رتشیب یوگنیمهرث|هتشذگ نآ زا تسادقافارءزال فی ا ۳"
 هفسلف رطاخب ات تسا هدمآ امنیس هدرپیور شهوقو یاههنحم ع ۳

 ولن
 , دنکیم

 يه حرطم هیموبتنو

 هن تساهدوب « سیراپدو «دیردام» ملی هیهت هناپب اور

 یاهملیف < عونعم » یاهناتساد بلغا «یشیامن وشزر) هک یناتساو

 ۰تسا دقافار دوویلاه یفراعتم

 < رتدراک اوا>, «رواپ نورباتولثم ی رب یماسا ار ملیفنیا

 دوجو و اه تیصخش نیا , دننک یم تیابح

 دحات

 نارگیدو «ررفلمو

 فیطل و قیق ریاه<سن ام و رو رب زگ یب هک «كنیک ی رنهو نوچ ین درگ راک
 رس رب یتادنچ تنم یوکنیمه هک دناسریم دنک یما هیت ار

 + درادن رثا نیا

 دارفاو < قباس یاپمدآ >(یکروک حالطصاب)نبا شقن رک)

 اتفرداپ و هدرهژ, یوطنامه یناکشیپ رثهار هتفررد مهزا و هدوسرف

 . تسین شیب یفراصتیوق سدحب دننک یمیزاب

 یم نکفا درم بارش هک یتز«یلشا ترب» یلک روطب یلو
 نامهردنسب یمارینابساهدرچ هایس ناژاب واک و ری یاهتنک و دشون

 هاپسهلاهرد اهیرادهدنز بشراک دای هک تسین مدنبیرف «رندراک اوا»
 ؟دوشیم رادیدپ مک مک شنامشچ ررد

 زا شی < را دراک اوا» هک تسا یفداصت نراقن نیمه بیسب دیاش

 وا زادعب « دشخب یمساسحاو حور دوخشقن هب ملیف ناکشیپ رثه ریس
 كيلرهکت سا تشنزاب هشیپ رنه« نیلفلوراد نآ زا یزاب نی رثدفا
 یکدنز زبوواتسدار «تربداب جاودزاهک درادار هتسکشرو یسیلگنا

 بارش رد ار ووخ دیاین نوریب برف نیازاهکشبا یاربو تساهد
 ,تسا هدزک نر

 نوریات» ,دنروغیندوخ یاهشقنب يررف لم» و «تربلآ یدا»
 یبوخ یزاب تسایبسانم پیت «كيجو مجتیارب هکنآابدبقل «رداب
 یتروصب ار ناوج زاب واک رتک اراک« زناوی|ترب ار» .دهدیما 9

 2 5 ۲ دنک یممسجم ین ورک واب 0

 7 2 1 < مزد حالطماب وعوتو یاههنعس ار نیکی رند 1

۱ 
۱ 
0 
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 هلبج

 رگپدو هدش رارق رب لب اقنم تیمیض

 رس و مدیشک تیاضرو یکدوسآ

 نوردبیهاگن
 دنورگیم نیا« ماهداتسپا هطقن نیارد تدب

 وب دوتسا رد ملیف یلخ اد یاه هنحص ومهافتام نیب هک دنامهف نیب

 -هتحصز ایر ابسب و «وا.ك.رآ »یاه
 یوبووتس)میس و هطوحمردیجراخیاه ۷ ورادن یدرومین ارگن

 دش یرادربلیف سل وف زا یهآ هک دوب عتومنیارد
 ردارین اپ ایخ هکیاهنحص الثم

 هدش هتفریذپ رگید نم .منفرمراک
 مدوب

 راک نیبنم اساسا و یلک ر رطب

 یفالتخاناتسلگن او و وبل اهردندرک

 ملیف نادرک راک كي یارب « متفاین
 ؛ینف نانک راک هو رک كب هک یمادام

 یرادربملیف نیب رود كيءوب رانس كي

 رد هثیپ رثه دنچووبووتسا یوتالپ
 زا هک دشاب فظومو هتشاررابتخا

 اج هه دنک هیبت یملیف ازجا نیا

 نتسرایننارراقن : تناماکی

 هقی رطمدقتعم هکل احنیهر»ن»
 یدبدج لوح يوااداتویشیامن
 هوحن رایسب وهدروآ شیپ یزاسلیف رد

 هدبقعروش ی بوسحم یبلاج یشی امن

 بصاثم اریاهژوس عوت همه هک مراد
 وهد رک هیهت قیرط نياب هک تست

۱ 

۱ 
1 
ِ 

 . دنهد شیامن ریلا تحت ناسا ناراکمف تسا

 تسادوهشم هچن انچ هقی رطنیا ناتلعب اور راک لحموطیحم طیارش

 تیصاذممیسو و میظعیاهءژوساب رتشبب .دنک قرفناسناا»

 . دراد رتشی دووبلاهردیزاسلبف رک

 راک هکشب| زادمب < یمنهجوری> رددراد تهابش میظع نیشام كيهب
 ۱ یاربدیسرناباب «...ایندرودوردنم كيهب ناتسلکنارو راک نیههکبلاح
 .  مساب یسیلکناملیف كي ینادرک راک یصخشو یصوصخ كجوک هاگتسر

 . زاب ملیفنیارد متشک ز اب ناتلگناب
 و یک دن ز تیمقا و «اهنکف|سب >لثم

 بیم حرطم نآب طوبرم لئاسم
 هوش

 هصرع زا اجنیا رد نم ینعی
 سیم زاب تقیقح یابند هب یزتناف
 ۱ مدرک

 .عیدب درک كيزاسب ینعی
 یمنهج یرررش هب ابندرودب هزورداتشه

 نایاپ مدرک
 صح هم مع هو

 . تسا هببش رتشی

 تسادوهشم لا هچن انچهتبل|
 كچوک نیشامكي هک ررادن یلیلرچیه
 .دنکت زاک كرزب نبعام کی یبوب

 ملیف یاههنحصدصر رداتفهابی رفت

 ؛دشیراو ربلیف و هیهت <... درود»
 یرادربملیفدح| و جنپ کن 7 رب افاضم
 رودملیف هنیمز یاههنحص هیهت یارب
 یاهروثک یندیرطاقت وهداتن ها رایت ر
 طبخ ملیف یور ارنابجكرزب

  .تسا هتفرراکب نآ پیک رترد هک نتسه

 یلاجكی یتسیاب هک , دیوکیم «كيج» هب«ترب»ملیف نایابرد
 .نمج هک دهدیم نیکست اروا ثيج و دشابدوجومام دردیارب ین امردكي

 ۱ 3 ۰ ریسه هک من

 رب. دهدیم نایاپ یرگید روطاریرجام لاحرپب باتک

 2 1 : هکدپ وک یمترسح یورزا

 هتبلا) «میشاب هتش ار مهاب دش یم یشوخ ماباهچ , كیج یوا»

 .هتسخ روطنامه «كبج > و... (۱ دوب یمن ميقعكيج هک ی تروص

 یک دنک یم هک ارشرکف مدآ: یقوک یم تار» . ذبوک یم هلصوحیب

 ۳ +4 . دنک یم

 . نیا متسی نرق سکو ف یناپیک هک یملیف و یوگنیمه رتانیب

 ملیت رد وکتقک ود نیانیب هچن آ اب هباشمیت وافت تساو رک هیهترثا

 ...«هثلی . دداد دوجو تسهباتک



 دزوآ تسدبووخییتاب قباطم
 ندنآرذگ یارب هک تشاولاستسب

 رد . دشمزاع كروب وین هب تالیطمت
 و زرجاردراچبر هجوت دروماجت ۲

 ن درک راک تف رگ ر رق نیتش ماه راکسا

 تساوخیم هک یبلری ناج

 ؛ دروآ نس یور ار «امهالک و او

 لدو دروآ لصب یشیامزآ وا زا

 شاهدسپمب سیب نیمهرد ریرول

 و ریس

 رتأردش قفومیل رش یدوزب

 بونج» نیتشرماه وزرجار رگبد

 اصیا یلرزین «مارآ سونابقا

 دنک

 یادبا زا سپ رتوج یل رش

 یواهالکواد رد یرونل شه

 < تكلفو خرچ» رد , ناشزدرف

 كرت ار امثیس یتدمو درک یزاب

 قشعدردنوب تیاب یکزاتب . تلک

 ,تسا هتف رک ءدپعب یلر«لیروآ

 دیناوخب ها راهنب ( و ,

 ؛ ار ینآ ودآ شق ره
 هزیاچ هدن رب < مابیرک ایررلگ و

 وایز» ملیف یارب مود شقنراکسا

 اب ماهیرگ , دنکیم اقیا«تشرسدپ

 یزاب ردیا هب رجت ناهنچ هکن ] دوجو

 بوخ یلبخ درادن لاکی زومیاهملیفرد

 هدمآ رب شیوخ هلوحم لریافیا زا

 .تسا

 روتکا < رگیاتسادور > م

 <زادن اراب ردو ملیفیألاوت ودنمرته

 یاه هرهچنی رت ناشخ ردزایکب هک

 تراپماپ ارووجلر تساکی رمآ رتات

 دو ویل اهروپشمیاه هثیپ رنهن زا هک

 ترابع بیئرتب , دناهدک باعتا

 لیوشقن رد)نوسلن نج .زا دنتسه

 رد ) دوونیرک تلراچ _ (رک اپ

 شقفن رد ) تربلآ یدا - ( رلبا هبع

 شفت رد)رومتیاو زیج -( میکح یلع

 اودورت (زنب رک واپ

 تفکشویلاعرابب كيزوم

 فیناصت وژرجاردراچبررت!ملیف زیکنا

 هتخاسمود نیتش ماهر اکساار اهنآ

 + تسا

 ملیفیطزیگنا لدزاوآ هدزاب

 نی رتف و رعم و نب رتهب هک دوش یمهدن | وخ

 حبص هچ.آ + زا دنت رابع اهنآ

 رکفتمووج-یتیسس| زناکیگنشق

 و غداز - نسمیابور زا جراخ

 مناوتیمن - امهالک وا - نارچ راک

 قشاعام دنبوک یممورم یوکب هن

 مک
 «نیولایلوسوارملیفیوب ران م

 میظنت < كيودول مالیو > و
 دن |هد رک

 راکساهزیاج < امهالک واد «
 ۱۹۵۵ لاس یزادربادص نی رتپب

 .تساهوومن تفابردار

 هیحاتتف | همان رپ كر زب ملیف نیا

 ابمآ سیسانل ادیدجو نردمیامنیس
 . دشاب یمهاشنای ایخ

تک زاارووخ بوبحم نات داتس یابی یاهسکع
 یشورشا

 كر ویوین

 دیئامن یدادیرخ رازهلال هار راهج

 ۴۲ هحنص

 .ووریات هدابرد یاهماک دنچ
 مزا هتفهود د وج

 خا هبلک وا كرم



 تختیاب یاهامنیس نب رتک رزب را ید و زد

 1 1 ۹ ۳۹ 1 ۳۳ یار ب ناتسادأب ام 1
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 ۱ ریس
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 : زاكب زوم

 طلا رتشاب

 ی اما نیا ت

 نوسنیب وروج

 نوسنوجایلوس

 فوسوک دیوید

 رن راک رو منت

 (ناهجیتشک قباس نامرهق )
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